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 יוגיה חוטומ לע די םיש
 ןיטולחל םיהזה
 !!ו טוטמכש רוקמל

 חרעצמ ףיפוהל ןתינ
 אלמ חונכת
 הגיהנו הטיטל םי'דפ

 הומננ הניאש האקתפרה. תנש"המ
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 ססק יקשנ 5מ רתוי

 ןתוא וספת םיפשפמה

 םידש ידי לע בשוימ דמימב התא

 ךלש םסקה ןורשיכ לכ תא חקי הז

 ךמצא תא ליצהל ךלש המיחלה ןורשיכו

 160 20 רתוי
 חתמו הלועפ לש

 תדמ שומ סל'גנא סול

 ןטק יאב תכ תוליעפ רקוח יומצ ןכוס התא

 ךרדב תומתש וא תכה תא דימשהל לכות םאה
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 לואש-םש הרואנ :תכרוע

 יתנחלא השמ :בשחוממ בוציע

 ולבב הנורש :סופדל השגהו ללמה בוציע

 יריאמ רימא :םלצ לוג ךליל :בשחוממ רדס

 האופר רינ :תכדעמ רזוע רימש הנפד :תינושל הכירע

 לט ,ןזור קי'מ ,רטסרפ השמ ,ןויפ ןוע :םיעובק םיפתתשמ |

 ,ןרמ לט ,סאואמ דוד ,ןהכ םדא ,רגרב םות ,תרק דודמג ,ומטוג 1
 ביני ,בגוי ידע ,יבכוכ ןר ,ןמדירפ ירנ ,ץיבוקשומ לייא ,רלג תאיל

 ימדש ןרוק ,ןמדירפ ןורזד ,יריבא רימא ,סדרפ םר ,ץנל א'ג ,רנסק
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 = 4 קוי סנפ תונכות לח תו :חכעמ תי
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 ונקסע םהב םיפייוזמהו םייתימאה םיגופת לש הגאסה ךשמהב
 - םידליה לש "תמא"ה תוהמב ןוידה תרגסמבו ,םדוקה ןויליגב 1
 אלה ,תיאקנבהו תי2:1₪ה תכרעמב קוסיעל הזה ןויליגב ונעגה 1

 | ה-33 דחמנ תסב שצהמאמהנ לפה ההר נתלה ."םילודג"ה לש תמאה איה
 . + 100000 | ישונאה ןימה תוחתפתהב בושח בלש התיה "[ש:2ה תאצמה |

 ==[ השקש םיעצמא תרזעב התלכלכ תא להנל הנידמה יכרצמ הֶעבְנו
 6 | .ושארה תונמדזהה התיה םג וזש רמול רשפא .םתוא ףייזל רקיו ]

 4 | ןהל תוחדבתמש יפכ ,"המודמ תואיצמ"ל םירזיבא ואיצמה הב הנ
 -==>=4 לדבהה המ :תולאושה ,(סופד תועט אל וז) "דיורדנא תויחא"ה
 םע :הבושתה ?קאד דלנודל ןוטגנישוו 'גרו'ג לש הנומתה ןיב |

 !תלוכמב תונקל רשפא יא קאד דלנוד לש הנומתה
 אב .תורוחס םהיניב ופילחה םישנא ,דואמ טושפ היה לכה ,םעפ 1
 יארשא יסיטרכו םיטמופסכ שי וישכע ,לכה תא ךביסו שה
 םוש ,המיהדמה תיגולונכטה תוחתפתהה םע ,םויכ .תורצ הברהו 1
 - ןימאמ אלש ימו .(22-23 'מע) יתימא שממ ונניא רבכ רבד 1[

 לש םדוקה ןויליגב ןייעיש ,ןיפוליחל וא ,פמאג טרסב הפציש 1
 חלשש גטוטסמו"מ ןוטנילק ליבל הדותו) הילשאב קסעש טיבמוז

 .(רדסה לילב ןיסומינ בתכמ ונל 1]
 אבה בלשהו ,םיטנטפ ונל איצממ ידוהיה שארה ,דימת ומכ זא
 ונל ונאצמ םא .(18 'מע) תילטיגידה המיתחה וניה תוחתפתהב
 הרזחב ונעגהש ירה - ורבד תא רמואה לש יוהיז רשפאמה ןונגנמ +
 ונרזח ךכו .םדאנבה לש הלמה וז - תמאב הוושש המש הרכהל 1

 .ישיאניבו ישונא ןומא לע םיססובמש םינונגנמ ונל תונבל
 סטייג ליב ומכ "ןשש םיפל'תנאלמ ושעת - היגולונכט םכל ש*-

 'מע) םיטרדנטסה יפ-לע ותוא להנל תונכות ואיצמת ,(20 'מע)
 לופונומב וקחשת ,(19 'מע) תותשרב ותוא וריבעת ,(12-15-

 בתכש ומכ ,וחכשת לא לבא (דועו 26 'מע) תונושה תוסרובבו
 המ תא בהוא תמאבש ימ קרש (20 'מע) קדצבו ,סאואמ דוד
 דיפקמ תמאבש ימ קרו ,וישעמב חילצמ ןכא - השוע אוהש

 םוקמל היישעשתה תא םדקמ - !1₪2ל האלמ הרומת לבקל []
 לא בוש ונרזח ךכו .וישעממ האנה ומצעל חיטבמו הלש ןוכנה +
 (...א₪₪114.95 לש ץלמומ ריחמב הז לכו) תמאה |
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 - ₪ .ןפואב ןותיעה תא ארוק ינא
 | ,דואמ ונממ הנהנ ינא\ עובק

 הז יתעדל - ןנולתהל הצור ינא
 תא שי םייונמל קרש ןגוה אל
 | ,8₪:-ל תורבחתה תלבק לש הבטהה
 | אל ינא\ תונוילגה לכ תא הנוק ינאו
 | םא .תוישיא תוניסמ יונמ השוע
 םירחא םישנאו יונמ םישוע םישנא
 | זא תונויליג םתוא תא קוידב םינוק]
 | תא ולבקי םייונימה קרש ץודמ
 !₪\₪%ל תורבחתהה

 | םיכירצ םייונימהש םיכסמ ינא
 | ומכ רנד ךא הנתמכ המ רבד לבקל-
 | םילבקמ אל תורבחתה לט טקסי

 ה חנק ףתאט = פו ומ בג

 שש המ 7 .םווא"ה לש לה .עטומ ןותיל  לכב : :
 דלה הושקה כח סע רסקו רו ושש דו

 השש ו ו ו

 ;הנהת ..טיבמזזל .תודנחתהה וננות .תא הידוהת | =

 ו שממ טיבמוז ןותיעה ||" ==
 ותחפשמ רבעש הלגמ אוה .סנילרוא וינ ריעב ודוו תוחיצר + רקוח רשא (טיי לאדנ| ) רענ לע רפסמ קחשמה ּ [- ו ו יי ץואמ הנהג .ינאו הלועמ([ < =

 .(בגא ךרד דואמ השק רבע) ודוו...ב רושק [[[/[קואמ טעמ שיש אוה[| =
 .תישארה תכרועה רותב ,הז קחשמב םג הפתוש אוט קטש 6 1992 טיהלל הפתוש התיה רשא גוש )שחאטה 877[[  07 מצעומ שמ
 לש ודיקפת .הבהאו תונדשח ,הילפא :םייחה ןמ םירכומ תושגרו םיאשונ - דואמ דיחפמ קחשמ הננכית איה .םיפיט(ו =

 .לפאה ותחפשמ רבע תא תונשל אוה לאירבג ((כה רק ישקוכ | כו( =
 תנהוכה תא םיאור זאו תרעוב הרודמ דיל דמוע םדא :ולש החיתפה לשמל ,דיחפמ קחשמה יתרפיסש יפכ ש

 םילילא תדובע/הביסמ ,םיבראמה ,םיפותה םע הקיזומה .דחיב היחו םדא תברעמ הלש רמנה תורוע תשובלתב
 .םיקרב תפוסב ץע לע לבחב הלתנ עיפומה ,לאירבג ,םלוחה לש בלה תומיעפ ...וא

 ן?1?ןוכנ קפסמ ,ררועתמ לאירבג זאו
 לאירבגו "תופסות" דוע םע תוהלב םולח ותוא עיפו* "ורבעת"ש םימיהמ קלחב קחשמה ךשמהב לשמל ךא

 .םולחה דחאלש רקובב הבוגת איבי |

 ."באה יאטח" לע רפסמה ךורא יד סקימוק ,דואמ הכורא םירבסה תרבוח :הוולנ דויצ
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 םישודיח לע

 [- יו שזז דירות 0 |>1

 ראשה ןיב ליכמ אוהו ,"ןוה-טילקת" םיארוק רגאמל ,הסרובו תואקנב אשונב שדח עדימ רגאמ ₪ |[

 םור-ידיס לע אצמנ הז לכ .הסרובב תוקפנה לש םיפיקשתו ,תונותעמ עדימ ,םייפסכ תוח"וד

 ."קסיד ןוה תעפי" הציפמש

 .טנרטניאב ןושארה ינורטקלאה ןוינקה תא החתפ "ןורלא" תרבח ₪

 תא תמסרפמה "ןד" תונולמ תשר איה ,תינומה הצופתב קוושמו ,רבחתהש ןושארה םרוגה

 .היתונולממ תונומת הארמו ,ןוינקב המצע

 .םיקסע-ישנא ברקב וב שומישה תומכ תא ליפכהל חילצה "טסריפ" ינורטקלאה ןותיעה ₪
 .םלועבו ץראב םיקסע"ישנאל עדימ תרבעהל דעוימה ינורטקלא ןותיע אוה "טסריפ" ||

 יסנניפ עדימב שומישה לכ .תוריכמב לודיג גישהל חילצה "טסריפ" ינורטקלאה ןותיעה קר אל ₪ !

 .1994 תנשב זוחא 30 הלע
 /תיטסיגול/תיסנניפ הנכות תליבח ,"ידע" תנכותל הסריג לע זירכה "םור-עד" הנכותה תיב ₪ |

 ."לטיגיד" לש אפלא יבשחמ לע תלעופ השדחה הסריגה .תבלושמ תיתיישעת

 רימא .םוקלס תרבחב "תיסנניפ ביבא" תכרעמ תא ןיקתהל המייס "םימדקתמ תונורתפ ביבא" ₪

 עדימ ךרעמ לש הריהמ המקה הבייח ,םוקלס לש תצאומה תוליעפה יכ ןייצ םוקלסמ ןייטשדלוג
 .הרבחה יגרד לכב ךומתיש ,יסנניפ

 הקיזומה יבהואל םישודיח

 "קחושגדפ | הפ " תקפהל הטלקה ינפלוא "רבדל םיעגושמ"ל העיצמ "קאידוז" תרבח ₪ |[

 .60-הסווו-לו ,םירדש ירוטילקתל [-

 לש יביטקארטניאה םור-ידיסה תא ץראב קוושל הלחה "הידמיטלומ 'זארימ" תרבח ₪

 "דב ריסב טבעבמ ..הככ-הככ זירמ ...ריסב עבעבמ ..הככיהככ חימום 6 =
 0. והווי

- 

 ףוווווז

 .בורקב ונילא עיגיש שדח קחשמב בככמ ןוספמיס יי'ג-וא

 ותשיא חצר לע ותוא םיעבות וב טפשמב יאכז תאצל וילע
 ולופונומ קחשמ ?הז תא השוע אוה ךיא .רבעשל |
 תצבשמ לכבו ןוספמיס יי'גז-וא תא קחשמ ןקחשה ,קחשמב |

 וא ,רלוד ןוילימ הזיא דיספה אוהש בשחמה ול עידוי ,הנפי הילא

 .חצרב ותוא עישרתש ,תכתוח החכוה וליגש

 ?וב דיספתש עודיש קחשמ קחשלב ףיכ המ - הלאשה וישכע

 רלוד 100 ךל ראשי דימתו ,קחשמה ףוסב םשא אצת דימת

 0 .ליחתמ התא םתיאש ןוילימ 20-ה םוקמב ,קנבב



 ףלוג

 ףלוג קחשמ והז .הלש ףלוגה קחשמ תא הנשה הגיצמ ססה6 800815 תר!

 קחשמה .הסנרפ ירסחו םישישק םינקחש םע ואידיו יטרסו ,תוכמ ,תוירי ןיא .ליגר

 הזה קחשמה תא השועש המ ,תרדהנ הקיפארגהו ,טיב 16 לוק יסיטרכב םג ךמות

 דמחמה תויח תאכה אוה ףלוגל םהלש ידיחיה רשקהש םישנאל םג היינק הוושל

  .ףלוג תולקמ תרזעב םהלש

 ...שאה תא תובכל ..ףורש חידמ ...שאה תא תובכל ..ףורש חידמ ...שאה תא תובכל ..ףורש חידמ

 סטקשה א 5

 ,המ קר .דחוימ רבד םוש .ליגר תוינוכמ ץורמ אוה "סטרקרפוס" קחשמו =
 םה ,םיקחשמה ףנעב והשלכ םידקת רוציל וצר םיתנכתמה תאז לכבש ללגב

 רילע קחשמב .תירשפא י'תלב קחשמב הטילשה תא תושעל וטילחה

 ךלצא םימייק םהש ללכב תעדי אלש ,םינושמ םירותפכ תואמב שמתשהל

 .תדלקמב

 (ץ .קחשמל הייפיצהמ דירומש המ ,והשמ אל דנואסהו ,תעצוממ הקיפארגה

 תוברתהל תמזגומ הייטנ םע םיחרק םידמג

 םירוציב ןאכ רבודמ ו ההסה הדיו | םווואבפ לש בולישכ הזה קחשמה תא הרידגמ ,תינרציה הרבחה ,%8%

 חותיפ ,הבוט תיגטרטסא הבישחב שומיש ידי-לע ,גשגשמו חתופמ עזגל |=
 םינוש םיגוס םנשי , \ םושושואש5-ב ומכ ..תוגוע תייפאו ,השידח היגולונכט =

 ,תונבל) תיפיצפס תחא הלועפ עצבל לוכי גוס לכ רשאכ ,"םינוחריק" לש !** ל
 | םירחא םיקחשמ ןיבל הז קחשמ ןיב יתועמשמה לדבהה .('וכ| ,םחלהל !יש ויק" ==

 םיקחושמ םיקחשמה בורש דועב :היארה תיוז אוה ,\ םוואוואפפ לייטס | |"; |
 2 .החטבה וזו ,לע-טבממ "םינוחריק"ה תא קחשל היהי ןתינ ,דציטבממ |
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 יי
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 שדח םותנ רוטקרט הטמל יתיארו תיבהמ יתאצי ברעב לומתא
 תירונ ילצא הקלדנ זא .ול הכחמש הדובעה םויל ןכומ ,ול 1
 לת ןופצב םירבח רקבל יתכלה רתוי רחואמ .הנושארה הרהזא[ |
 תא ונב םהש ימצעל בשוחו גנידירב ההוב ומצע תא יתאצמו ביבא]] [

 השדח חוכ תנחת תונקל ןרצ וישכעו םירוגמ יתב דיל חוכה תנחת
 םיסמ לייטהל ךירצו ףסכ הלוע הז לבא ,רתוי קוחר התוא םו טל
 .; 3 ריעה שאר תא ובהאי אלו דריי עקרקה ךרעו ובזעי םיבשותהמ

 קחשממ קלח ינא וליאכ שיגרמ ינא :ימצע תא יתספת םואתפ =
 קחשממ קלח ונלוכ ונחנאש תויהל לוני םצעב .קנע 51%
 "אוג א15" תרבח ידי לע רצוימ אוה ןיינעה ךרוצלש ,קנע היצלומיש
 ותוא לש שמתשמה ןולחב ןטנטק קיספ םה ונייח לכו תימימשח
 היצלומיס קחשמ-ץראה רודב תא להנ" לש ידיסה תא לביקש רוצא
 .תתוועמה ותסיפת יפל םלוע הנוב וזשכעו "ביהלמו

 ימוקי ךלהמב םיטסיטטס ונחנאו ,ךכ תמאב הז םא
 ן| םיימשבש לודגה ןקחשה לא הנופ ינא ,הזכש בשחוממ]
 םא ,הזל ףסונבו !םויטנפל ףלחה ,השקבב ,אנא :השקי ג
 וילע בותכש ןוקייאה לע ץחל ךל השק אא[]
 ויחא יליבשב ,"15/4511:-ס1פ 1-7 |
 | תושעל ךיא לודג טנטפ האצמ "אוז" תרבח 4
 | לש .תירטסיהה החלצהה תא ומגרת טושפ םה .ףס|] [

 |ןםשב התש | טעמ | קחשמל | "פואוזצ
 | ,ומצע תוכזב קילדמ אוהש "אהא ו

 *זהל ודעונ םייפרגחו םייקחשמה ויתונורקעמ םיבר !לבא
 התא ירוקמה קחשמב .םאה קחשמ תא ,ןקחשה ךל רינו
 | ליחתמ התא .תובכר תכרעמ להנמ התא ןאכו ריע להנמ]
 לולכיש ידי"לע תועיגמ תוסנכההו ,ןותנ ףסכ םוכס םע"
 | םינותנ - ןותנ עגר לכב לבקל לוכי התא ,רחסמה יכרד
 קתשמה חור תא לבא ...דועו דועו עקרקה ךרעו בצמ לע
 | םשט ,טופתל שממ ותילצה אל םה ,סיסקמ לש ירוקמה

| 

 ן

| 

| 
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 ו אוה ךיא : רפיס אוה ,לודג ל"כנמ אוהש רבחמ הנתמצו
 ₪ הז תובקעבו קחשמב לגר תטישפ וייחב הנושארל הווחש

 | רוביחהו קחשמבש תוילאטוטה .םלש הליל ןשי אל אוח
 םה ."ןקחש"כ אלו םדא ןבכ ךל םיעגונ םינותנה ןיב ןוכנה
 | :םיחל ראשה תאו ,יתימאה רבדל יטיס םיס תא וכפהש]

 "הראווצ לע יביטאירק ליפט תויהל :ףסכ תושעל אילפה]
 םלועב שי תמאב םישנא המנ םצעב לבא .תמדקומ החלצה לש
 ?תינרציה םייחה תרשרשב םינושארה םהש טה ויל דיגהל רשפאש]
 יתריצי אוה ונתוא ףטועה ילכלכה םלועהמ המכ תעדל ןרקס ינא]
 םלועהמ המכו תושדח תוינכות םקור ,שפחמ ,תולובג ץרופ ,תמאב]
 ביבסמ ירה .םיילכלכה ךרדה יצרופ לש םראווצ לע םיליפט םה הזה ||

 ינרציו יתריצי ,יקסע ןויער אאיהש "םיגופ" ה ומכ הטושפ תומזול
 םינוזינה םילכלכ םיחיפס הברה ךכ לכ םנשי הנושארה הל
 .רצומה לש תיסחי םיחווירה וזרוריטמ]

 תמועל ,םיריכמ םתא תובוטו תוירוקמ בשחמ תוננות המכ |
 תובוט .תונכותל "תומוד" ןהש תונכותה לש המוצעה תומכה]

 .תוכוא תבורעל המצעב הכפה "181 םאות" חנומה ירה ?תורחא 4 |
 םייוקיחש יוכיס ןיאשו תוכיאל הבורע אוה רוקמ לכש רמוא אל 4
 תונע לוקב ריגהל הסנמ ינאש המ לכ ,םמצע תוכזב ןייטצהל םילובזו
 ףחדה תא היהי אלו ןיא םתרדגה ףקותמ םייוקיחלש אוה | השולח[
 ."רחא רצומל רתויב םימודה" אלא 'רתויב םיבוטה" תויהל"

 אשונל תיטנוולרל חתוא ךופהלו וזה הנעטה תא לידגהל ידכו
 ןושאר תויהלש קפס ןיא ךוראה חווטלש רמואו ןכתסא ןוילינח/
 תיחוויר תויהל הלוכי תונייקח .רתוי םילודג םיחוורל ליבוי יתריציו)
 דוע ואובי ירוקמה ןויערה אב ונממ ןויעמ ותואמ לבא רצקה חווטב
 .ףסכ יווש תונויערש

 ו | \

 ו תויהל הסנמ ןוק'שכ

 0/6 ירוקמה קחשמה תא יתלביק רשאכ  .סורפ"ורקיימב

 ₪ ו וו | המיסקמ הרוצ וז םג לבא .תוחפ וא רתוי םיבוט םייז
 הלוכי ,ליכמ אוה חמ בותכ טקסיד לנ לשל תתרדוסמ .םיטקסיר

\ | 
 | = רבדל הצור יתייה  םעפה
 | |[ בשחמה לע אקווד ואל םכתיא
 | הדובעה תביבס לע אלא ,ומצע
 || תביבס רמוא ינאשכ .םכלש
 == -ולוצ ךכל ןווכתמ יִנא הדובעה
 < םתא הבש הביבסה ,תימ
 טסינגאלב רותב ינא .םידבוע
 | וא דועב קתפ דבאל חילצמש
 ן .לש תומש חוכשלו ותוא בתוכ
 | םתוא סיפדמ ינא דועב םיצבק
 0 ויה :םכל ארוק ווא

 םנמוא אוה בשחמה
 תו ירפס לבא .,הדובעב יזכרמה =

₪ 
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 "יודמה תוארוהה תא םתרמש ובש ץבוקה תאיצמב דואמ םכל רוזעל
 ןיכהל םכל בושח וישכע קוידבש הצצפ וא ןמימ תצצפ תנכהל תוק
 <  .(עדוי ינא ,תיטנוולר אמגוד) ספא תעשב םויה עתפ ןחוב שי יכ

 "צויה םינוש םילבכמ הייקנ היהת םכלש הדובעה תביבסש יאדכ
 | אוה בשחמה לש רוזאה תיבב ילצא ,ונממו בשחמל םיסנכנו םיא
 | נא הדובעה רדחב אקוודו ןגלובמ תיבה לכ .דיחיה רדוסמה רוזאה
 ,יוביגה יטקסיד תא אוצמל תוינשב לוכי ינא ,רבד לכ אוצמל לגוסמ
 |[ דחוימ ןקתמו ןוכנה קחרמב חנומ קיטסיו'גה ,יל םיבושחה םיטסקטל
 8 | | .םימור"ידדיסה תא יל קיזחמ

 | "ואו תדלקמה דיל הלוק וא הפק תוסוכ חינהל םיגהונש הלאל
 :םירגפמה לגעמל םנתופרטצה לע םנתוא ךרבל לוכי ינא זראמה
 יקפרמ עגמ" הטארקב הנוכמש המב וכפשי קוחרה וא בורקה דיתעבש
 יבעתמ םיינורטקלאה םיפי'צה יברק לא סוכה תלוכת תא "לאמש
 | תיגמנלוא הכזרב להנל ןיינועמש ימ ובלו .בר ףסכב םתינקש םילזונה
 | הצק לע ולש ברעה תחורא תא םישל ןמזומ רדחב ולצא ןשע תלעמ
 אל םכלש ילינסה אבסהו רבע תספש םכל ריכזמ ינא .בשחמה ןחלוש
 ( ןמוקיפאה הנה ,אבס" ול ודיגתו םויה ואובת םא בשחמ םכל הנקי
 | תמוקמ ןכלו ."ךןטקה יחא לש םילותיחב יצחו שדוח ינפל תאבחהש
 \ ₪ .קנראל בורק אבסה לש ומוקמו תדלקמהמ קוחר הלוקה לש

 | = ו בו - | - |



 יוד יי יב ל דפ ירבו ו
 ;םיצע לע לדג אוה עודיכ .םילודג תורטש לש חטמב וא יטנגמ ספ םע

 טרכלט םהל ןיא יכ ,ןומיסאה םהל לפנש ,הלא תא שיו ותוא םיפטוקש הלא תא שי |



 .העז ףוטש ווד ןהו'ג חרזאה ררועתמ ,ךיראתה עיגמשכ ,הנש הי
 :20:00 העשבש תעדוי רבכ איהו ,ותשאל רמוא אוה ,"םויה הז םויה"
 ב וש יג ג בו מ יש קיוו פנ וב יי
 ,םירלוד יפלא תורשעב תוינק עסמ ריבסהל לכות איה הב ךרד םוש
 ונחנא" ,ותשיאל זוד רמוא ,"תנשה" .םיסוכמ אל תוגונעת המכ דועו
 םיאקירמא ינוילימל זרזומ םכל עמשנ ."!תבשחוממ הנכותל םירבוע
 גי יי ב יב | ימה דני לס יי
 יי בש ל גי יג יב וב ייבנה יב ש יב ג ה גיז

 . - ןהמ ם"תש ונקדב ונתנא | .ןנוואמו
 בוט הז המל יהז םע םידבוע ךיא ..וקוווהשו |

 !הז תא םיכירצ ץראב םג םאה ?ונל
 קפס לכ אלל תשלוח ,יתיבה תויסנניפה תונכותה קוש לע
 םינש המכ לש קתוו םעו ,שוטניקמלו .יס.יפל הסריג םע ,(2שוש 6
 לשוכ ןויסנ התיה 10050 ה[ .ןיא שממ לש תורחת .קושב
 טילחה ,ןוסאה ידמימ ולגתנשמ ,קושה תא שובכל הנכותה קנע לש
 ..קושה תא ושבכש הלא תא שובכל ,טפוסורקיימ אישנ ,סטייג ליב

 ב יי ב ו
 "ב םג טפוסורקימ ומכ .(6< ג לש 5ווזוק]ו \[0םשו איה תיתועמשמ
 מי )ל יג גש מ יו ל ימי שי
 לש קזשה תתנב סוגנל 'דכו ,(...'וכו רויצ תנכות ,ןמוי ,םילילמת
 תוצעה ןתונ ,אוק!וחששז לש ומשב רדהתהל ורחב םה טה
 ,וידרו היזיוולט תוינכות לש רישע דרוקר םע ,יסנניפה םוחתב ןרותה
 .יתיבה יסנניפה לוהינה םוחתב םיסרוק וליפאו ואידיו תוטלק

 םינותנ דסמ ףסוה ,ויעצ םינותנ ןויליג תק - טושפ אוה ןויערה
 םתוא םאתה - וקיעבו ,קנב ןובשח לש תונוכת םהל לגס ,!אלבט
 הז ,רבעב .תיאקידמאה סמה תושו ,[6%7ה לש םישקונה םיטרדנטסל
 וקפיס ,םימכח םיאורקמ המכל ףוריצב ,לסקא וא , סוטול .ןורתפה היה

 יי ירי "ו יש "גו מו ייל ב 1 קיפסמ החונ הבובס =
 - 'תיבה קושה לע המחלמה .יסנניפה אשונל תינדיח' הנכותב ךרוצה
 ,!תיבה קושה שוביכב תירקיעה הזעבה ,השעמל ...יומגל תדחא איה
 | דמאה תא עננשל הנכותה ישנא לש חלצומ ךכילכ אלה ןויסנה איה
 תא ךל להנל לוכי ,בשתמ ומכ ןומא אל ךכ-לכ רישכמש עצוממה יאקיר

 ו ו ב
 1 יונ ו יש יג מוח תחצנמ ,וז הירוגטקב
 ןובשח לכ תנייפאמש "תואצוה  תוסנכה"ה תסיפת ו ל
 ,םינותנ לש הגוצתו דוביע ,הטילקל "םיפשא" לש תרשרשו ,ש"וע
 | דחא לכו ,שומישלו דומילל הלק ידמל תיתודידי הנכותל התוא ךפוה

 רו ות ווינג מ יי יינון יי ]ומ יב יבמ

 המכ - רמולכ ,"יפויה תכלמ" תנומסתמ תלבוס ,הזוווק|ו \[061 |
 הנכותה 'רצו' וחכש ,הפיו יתודידי רצומל ךרדב .השפט הככ 2

 1 גיימבו מ = יג ב זי מ -מ דע מ יל יגיב ה ב
 המ ליבשבש רמול ןתינ ,היינש תוננובתה ירחא .תויוושפאב 1

 ורטקלאה ןוילונב קפתסהל שמתשמ לכ לוכי ,הנכותה תנתונש \
 יי ו שי יו בפ סי יו יו שה תיוק עניות

 תוליעפ ןנכתל ,תיתנשו תישדוח תוסנכהו תואצוה תלבט |
 תוחוד א'צוהלו ,ןטק הסע וליפאו תיב לש תפטוש תילכלכ

 ילהמה לש םיילאוטסקט תוח"ודו םיפארג ,ידמל םיטרופמ
 צכילפא המכ הנכותל תופרוצמ ,ףסונב .םייסננופה םינ

 ו ישי םי\ימו "| גג ו

 .() ווטש ל הנפי ,שממ לש הרזע שפחמש ' ימ דחו

 .תואוולה "ןונשתמ  אוצמל ולכות ןהיניב ,תונטק תו

 אללו ,שומושל הלק אל ךא ,המצוע תבר א'ה ,תוריהזב רתוי תשגל ךירצ ,()וש%6מ לא
 הלוע () ונוטאשח ,תואצות הנממ איצוהל השק ,הב תומולגש תויורשפאה לש קימעמ דומיל

 עב ג וי שב יה = = גי יב ל יו ומ מ == יע " בעגו ו מ
 "ונשמ ימולשת רחא ןיוצמ בקעמ הנכותה תנתונ ,לשמל ךכ .ןודתופ שי ,יתיבה שמתשמה
 רי זיפ ג יי יב רי יי יי ו )יל יב תייר
 "ותנה לע ססבתהב ,הנממ לבקל ןתינ ךכו ,ער אל ץעוי םג איה ()ונושאשח .תובורקה םינש
 תואצוה לש ןוכנ רוזיפ ,םינוש םיגוסמ תואוולה לש תויאדכ בושיחב הרזע ,םימייקה םינ
 וווג אל הזש וליאכ) השוע התאש תוולכלכה תולועפה לש ךודאית וליפאו ,תועקשהו
 ןתינ ו ונוטאשח"ב םג ,תווחא תונכותב ומכ .("!תרזועל םימלשמ אל טושפ ישילש םויב"ש
 ימה ווב יש יי ייל יו ב וי יג עי ימה = ג זי
 תוחפ טעמל התוא ךופהל יושעש המ ,הלשמ םיעובק םיטרדנטסב אלא ,םירכומה םיפארגה
 .ותוי לודג קסעל ןורתיפ שפחמש ימל תיביטקוטא

 יי ב וב יי -ר בו יש ל יי דגמי רוב פק גוץ ע ג" ב מע |

 -תשהל הסניש ילאושי החפשמ לעב" ?הלאכש תונכותב שמתשהל יאדכ ץראב םג םאה ?ןוכ
 "וריג ומצעל חיטבהל לוני" ,תונכותה יתש תא קדבש בוט דידי ץצולתמ ,"וזכנש הנכותב שמ
 -כותה תועיצמש תויוושפאה עפשמ תונהל ןוידע ןתינ אל ץואבש קר אל ."...םיריהמ םיש
 הלק אל המזשמ אוה ,ולאה תונכוחה לש תירקי'עה הוטמה ,ןובשח בקעמ וליפאש אלא ,תונ
 ה/ודי תחת הרבעש הלבק תוקתפ לכ ךכ ריבעהל ךגוז תב/ךב תא עננשת קוידב ךוא -
 תוזעב - וילאמ ןבומ הז םיאקירמאה םישמתשמל .תירשפא 'תלב המישמ ?שדוחה ךשמב
 ןובשחה תועונת ףד תא ךושמל ,קנבה ףינס לא ןמז המכב םעפ רשקתהל ןתינ ,הנכותה
 הנכותה סיפדת ךלש סיק'צה תא .הנכותב יטמוטוא ןפואב םינותנה תא ץבשלו ,טרופמה
 םעפב ,המצעב הנכותה עצבת ,ןובשחל הובעהה תאו ,םידחוימ םיק'צ יסקנפ לע ,המצעב
 ,סמה תוח'וד תא ,ךלש תואצוהה ףד תא ןכדעת םג איהש ןבומכ .קנבל רשקתתש האבה
 לוהינה תונכות םע דובעל ןמזמ ולגותה רבכש ,סמה תויושרו לא חולשלו ,דבל קיפהל לכות
 יי יז יש בוי וכ יג ו עי ב

 ןהו יו די ביי ב 7 גיי מ מ
 "שתב תועונת) ישיא עדומ לש הלבק ,קנבה ףינס םע תרושקתל ,"תונולח"ל תוחונ תונכות

 :יתועמשמ תולועפ עצבל םג ןתינ ולא .- ישי ו ל יב יו"ש )"  עמ" ו
 תושוח ןה ולא . ארקנש המ - תובהמ שממ ,םיפסכ לש תוובעה ומכ תו
 אש תונהל לכונ ונחנא םגש ךכל תוכחל קר ונל ראשנ תעכו ,קפס אלל ,תובוט
 אר גו יי גג לוה



 ש" . , לוהינל תילארשי הנכות ," " תא קוושל תילאושיה היירפמיאה הליחתה רבכמ אל הז !םיטונוטמ וננוכש בשוח "םטסיטיטלומ גאב"ב והשימ .בלעיהל יתבש] י

 | תנכות .ןבומכ ,סודב - ער ליחתמ הז .תוחפ אל טמזקמ הכרדה ןורפס ודילו ,טמוקמ טקסיד ול ןכוש ,אילפהל תבצועמו תחפונמ ןוטרק תפיטע ךותב ,םייאסווב תונובשח
 . ךל םיקחשמ םהש ירחא .תויראלופופה הסיחדה תונכותמ תחא לש הונושר אל הסריגב ,אל ךי , ,טתוא תחתופו ,העווזה יקלח לכ תא קסידל הקיתעמ ,תנבצעמ הנקתה

 תויורשפאה .תומדקומה םינומשה תונש ןונגסב והשמ ,תרוויח "יסנא" תקיפארנ םע ,'והדו ןשי טירפת לבקמ ינב תא .רקיעל הוס הוס עיגמ התא ,\ וה וופ וב 1%

 המזשר תקפסמו ,ידמל בוט ילאושיה ךועה תוריינ קוש תא הויכמ ,דחוימב חלצומ אל םינותנ דסמ ,הנכותה .ילש תועקשהה קית לש םלשומ לוהינ - תוחיטבמ תואר)
 ' | ןתינ ,םירוויח םיטירפת תרזעב .(...רורב אל ,הסרובה בשחממ ןוכדוע - ךכ-לכ תשקבתמה תורשפאה תא וסינכה אל םה לזאזעל הממל) תורכומה תוינמה בוו לש האלמ

 3 | לעש בשחוממה ףארגה .שממ לש ןוממישב לקתנ ינא ,תוח"ודה םוחתב .דמחנ ,ןאכ דע ,תועקשהה קית לש ינכדע םושיר להנלו ,הריכמו הינק ירעש תיסחי תולקב בשחל
 1 . | ב ותוי וא תוחמ ,והז .הנכותה 1 יי יב יב יש 1 יוגש אימי וי1יעיו םיילאוטסקט תוח"וד לש תכנסמב לקתנ ינאשכ ,תירקש תמוסרפכ ררבתממ הפיטעה ,

 | \- וו - וושויואהו| 101ןושש תאו "הדובע תוצובקל תונולח" תא יתנקתה ,לזאזעל ,המ ליבשב .םומה יד ינא .בוט שממ אבחתמ הארנכ אוה זא ,והשמ דוע םש שי םא .
 . 1 ייבוא | יי יב יו יג דיי בי יינות יו יו יב יה "נבי יניב שה יין ב יי יו בונו ימת נו

 4 םיאווקמ לש הפוסא ,10ו50ו-ב |הש ,הנכות תוליבח - השדח העפות לע יל רטיסו ,ב"הואב לויטמ רבח רזח ןמזמ אל זלארשי תנידונ תואפתל יל יתמקהש תלעותה רסח
 -סונש םיקזח םולכ לש םישרמ ףסוא תרזעב ?אל המל ,תצק הז לע םיבשוחש ירחא לבא ,וזומ עמשנ הז הלחתהב .יאמצע עונמ םוש ילב - .\ששויאצ" [.\ש|| \צ הוו["ל

 ותוי .םיעצבמ ונאש תידושמ הלועפ לכל טעמכ ןוותיפ אוצמל םויה ןתינ ,("םיבשתוממ םירזע"\ סוטול ,טפוסווקימ תיבמ גישהל ןתינ תונוש תוליבח) קושב םיבבות

 | , ימנו פו 2 ו ג ו ו יניב יי שי יש יי נו בי ג יג ה ני יב ו ירה מ ידה ישו וי מ | ידינו פי בום שייצג הו יו

 - | "ופסה הימי תא תבשחמ ךא ,בהז יציב הליטמש תלוגנות ומכ .התמ הנכות איה ,ולאה תויורשפאה תא יל תנתונ אלש הנכות ,הפשה התואב םירבדמ םלוכ וב סלוע רבעל |

 , ה 5 \ חוזר ,ר טוו!ןושז[שש| ,\\ וז לש תויטנגלאה תאו .\ קקזווהש|ור 110886 ,\שששפא לש חוכה תא ,1.0|ווא"ו [:%\6ש["ל לש םיפארגה תא יל ונת .תוומה ינפל םיו ₪
 1-- | שי ו בו יי עבו כיל מ ין רג ויצו יי ד שנ יו ישבו ירי ין יב וי יו מ מ יי יריעה .
 . ) ,.- | .והמו ,ורועתהל ךודצ "םטסיסיט ,

 03126 26 7 | רי ;כנ)

 4 ה - 09
 | .תוחפ םיילארודצורפו םיטרקוריבו ,רתוי םייביטקודורפ םה ,םירמוא ךכ ,שוטניקמ םע םישנ |

 ב 6 | "רתנ ןוגוא לש ןויערה .תיסתי תולקב וזה הנעטה תא ששאל תולוכי ,ישיא לוהינל תונכות לש הרדס
 שול | | ,ןכותמ םייתש) תונטק תונכות שולש - םכינפל .הירואתב בר ןמז רבכ םייק ,בייחמ אלו ,ימניד םינ |
 .תולקב םויה רבכ גישהל ןתינש (רוורשכ תוצפומ
 םילימ לש יכראריה ץע ,םתס ומכ הארנ הז .רבודמ המב ןיבהל השק ,ו\ודיגחפש"ב הנושארל םילקתנשכ - \ ודה
 =-*  רתויב תופיה םיכרדה תחא תא תופשוח ,הנכותה םע תוקד המכ לש "קחשמ"ו ,רתוי תרדוח תוננובתה .םינטק םינוקויאו
 61 1 5 ,שימג יכואריה ץע לש הנבמ ךותל ,עונצ ש"וע ןובשחב הלכו ,ןופלט ירפסמל ישיא ןמוימ לחה - גוס לכמ עדימ ןגראל
 'שאקיייו :בוע םתא וילעש שדחה רופיסה יקלח תא ילוא וא ,םכלש םירבחה תמישר תא .םיצזר קוש ןכות לכ טעמכ קוציל ןתינ
 | וליפא וא יכיראת ,יתיבפלא רדס יפל - םיצור קוש ךיא ותוא ןגראל ןתינ ,םינפב עדומהש ידחא .(...ןבומכ ,הריגמל) םיד
 דזה6 צט -- ךופהל ידכ .לסל ,אל ךיא ,ותוא םיררוג ,תובישח רסח 2 קוחמל ידכ .הקבדהו הקתעה ,הרירג ידו"לע ,יטרפ רדסב םתס
 7 ירפסמ לכ תא ונסנכהש ירחא :אמגודל ./1טק-[ח'5 הל ףיסוהל ןתינ ,רתוי החותפו ,רתוי תיביטקאל הנכותה תא
 ₪ -] \ ( ₪.- ל הנעמ תכרעמ וליפא וא ,ונליבשב הדובעה תא עצביש יטמוטוא ןגייח ךיסוהל ןתיג ,ןופ

0 ] 0 

 10ווו" \0ו
 %-שחמ ףיסוהל ןתיג ,םייסנניפ וא םייעדמ םיבושיח להנל ידכ .ישילש דצ תרבח ידי"לע תקפוסמש
 | ₪ 0 0 5 | / תל םתס וא ,סיפדהלו ,תוילאוזיו תוגוצת ללש רוצילו .עדימב ונל ולפטיש ,םינוש םיגוסמ טיוב

 " -.כ 1 ןורתפ ,גוס לכמ עדימ ןונרא תייעבל בטיה יושעו ,יתריצי ןוותפ .ךסמה לע ןהב ג |
 - ₪ ןמוי תודמויב תקפתסמ איהו ,תוחמ תיללכ הנכות א'ה וז וז - טו ו
 שי ה ' *%תושפאמ ,תוזחאה תונכותה תוקפסמש גוסהמ ()זקהתות6ז ףילתת םוקמב .םכח
 םירושקה םיטקייבוא לולכמכ וב תופצל ,ונל תיארינש ךוד לגג עדומה תא ןגראל צסוע 0
 -ופק יסוי תא ןמסל לוכי ינא ,וז הרוצב .עדימ לש גוס לכ ןיב םירשק רושקלו ,ונתוא בבוסה םלו
 אל דמעומכ וא ,ילש קנבה ןובשח לוהינ תכרעמב ,בוח לעבכ ,ילש םינופלטה רפסב םושרש ,|

 התיא ,הילדג לש הילמעל ותוא רשקל םג לוכי ינא .םיבורקה םימ'ה דחאב תרחואמ םיירהצ
 ףולשל ןתינ עדימה תא .הז לע עדיי דחא ףאש רוסאש ,םג ןייצלו ,ןמז המכ הז ידוס ןמור להנמ או

 סיפדהל ,ןבומו ,"יל םיאתמ"ש רדס לכ יפל ץופקל ןתינ ןהיניב ,םינותנ לש ,תוודוסמ תויסיטרככ "
 : = + 7 הנכות איה \ טז \\ ז[6 ...ךודל תחקל ידכ ,םייראלופופת םיישיאה םינמויה לש םיטמרופב
 ₪6. * :*-רררקו'א 4'0'ק ץ 40, 6%( .דואמ תצלמומ א'הו ,30% לש ריחמב תיפותיש
 , תא דא=> הסאלק םג אי'הש ,תיסאלק ןמוי תנכות ,20 1 \1| תא עיצנ ,רתוי םינרמשל - 100 1 ה
 9 א ו-0 ה ו סורק רפס אוצמל ןתינ ,ןאכ סג ,()זשגח!?6ז לכב ומכ .לוגסו רופא יעבצב ,םייניעל גונעת .תיתימא
 5 ' וו. רשה 3: אשקיפ - ילבטכ תוחונב םינגוואמ ,הלא כ .תולטמ תמישוו ,יתנשו ישדוח ,ימוי ןמוי ,תובותכו םינופלט
 0% זי יו טו קרטל 8007 הדובעל תיפוס רובעל קשח השוע שממש ,דחוימב יתודידי שמתשמ קשממ סע ,תסטרכ וא תוא
 | האותה לבקל תושפאמש ,תכועמ תבחרה הנכותה םע תקפוסמ ,הלא לכל ףסונ ,תבשחוממ
 : | ₪ * == *יהראשנט הדוחיה היעבה .הנכותב שמתשהל ילבמ ,ונלש ןמויה ץבוקבש םיעוריאה לכ לע חווידו
 ָ 0 ו יי ְי .* - מכ תונוכתב שמתשהל רשפא יא ןכלו ,ךירצש ומכ תירבעב תדבוע אל ןיידע 126 11 .\[[-ש איה
 [0%0 50006 ב55 50 בחו יג 54-4 .?! ,תיפותיש הנכזת איה כס 11 41] .ירבע אוה ללמהשכ ,תודש ןיב רושיקב וא יתיבפלא רודיס
 םוכס ותוא תא ול תלשו ,תושומוש התוא אצומש ומ וכ - ,ריעצ ינרופילק טנדוטס ,הובחמו
 ומיש / יגמש בשוח אוהש

 4 וו וקש |- קיה ₪ 8-5 45 2 5.4 ₪ ₪

 דרש |



 | .יוכיסל ןוכיס לכ םיכפוהש הלאכ סנשי - ץוח עבטמ רחס ל₪ לגנו'גב [

 ןגלבב הטיש אוצמל םיסנמש ,"םוטנבא" תרבח ישנא םה הלאכ

 תא םיעדוי םלוכ ,םימכח םלוכ .יברעמה םלועה תונידממ רתויב לודגה אוה םדאנבל ץראב רז עבטמב רחסמה ףקיח
 ,רתויו הנש לש ךורא חווטב קר אל ח"טמה רחס תא םיוולמה תואדווה יאו תודונתהמ םיעתפומ םלוכ תאז לכבו ,הרותה
 זוחאה יעבר תשולשכב ינמרגה קרמה רעש הנתשה הממימ תוחס ךלהמב .העש וליפאו םוי ,שדוח לש םיחווטב םג אלא
 .זוחא רשע השימח לש תודונתב יתפרצה קנארפה דנדנתה הנורחאה הנשה ךלהמבו

 לבא ,םישפיטל םיריאשמ האובנה תא ילוא ,הזה עורפה קושה תודונת תא תואדווב תוזחל רשפא יאש םיעדוי םלוכ
 .הנממ חיוורהלו - הטיש אוצמל םיסנמש ימ שי .חיוורמש ימ שי - םידרויו םילוע םיפארגהשב

 .החנמ הנכסה תנטקהו תודרשיהה רצי וב ,םינוכיס אלמ לגנו'ג לאב קושה לא םיסחייתמ םקלח .םיבר תוצעה ינתונו
 .ןגלבב "הטוש" ואצמש ,"סוטנבא" תרבח םח ,דורשל קר אלו ,הזה לגנו'גב חצנל רשפאש םינימאמש ימ .םתוגהנתה תא
 "| שופיחו רדסה רציש םושמ ילוא .םינושארה היתוחוקלמ םה ,םיביטברסנוקה ,םירציוושה םיקנבה אקוודש ןיינעמו

 .תויתרוסמהו תונרמשה תונוכת לע רבג ,"הטיש" רחא דימתמ [1

 םילכ לבא .תועטמ ןכא םייניעה" ,סוטנבא תרבח לש הדסיימו הלהנמ ,ץפח ינוי רמוא ",םיפארגה לע םילכתסמשכ"
 םירזחמ לומ םתוגהנתה תא חתנלו ,הממי ,העש ,הקד - םירצק ןמז יחווטב רבטצמה עדימה תא לצנל םילוכי םייעדמ
 רקיעב רכומה האמה תליחתמ ןקיטילנא) ןגרומ .פ.'ג הגהש "תינכטה הזילנאה" תירואת לע תכמתסמ השיגה ."םיירוטסיה

 םיירטמונוקא תוערואמ ,קושה לע םיעיפשמה םימרוגה לכש תנעוט הירואיתה .(םויה דע ומש תא אשונש קנבה תוכזב
 רוחסל ידכ ןותיע אורקל ךרוצ ןיאו קושה יריחמב יוטיב ידיל םיאב םלוכ - (שטעתה םאדס וא ףלעתה שוב) םייתושדחו 1[

 רורב ,םויכש ירה ,תיאמדקא תויטאנאפל תבשחנ התיה הרוהט "תינכט" השיג ,םינומשה תונש ףוס דע םא .הסרובב
 וב שמתשהל רשפאש המ לכ איה תינכט הזילנאו ידמ רחואמ בורל םסרפתת קושב הקזח הדונתל תיתושדחה הביסהש |
 ןגרומ לש ויתומולח תא ךופהל םירשפאמ ,םיירוטסיה קוש ינותנ ירגאמו בושיח חוכ לש םתונימז ךכל ףסונ .תמא ןמזב |

 .יתימא ןמזב תיטמוטוא הזילנאל
 לע תוכפשנה תועונתב םיננובתמו ,םיאקיטמתמו םיאקיטסיטטס (לארשי ,ןג"תמר) םלועה לש דחא דצב םהל םיבשוי

 תא םיחתנמו םינוב ךיא .שארהמ תואב - תואחסונה ,סרטיור תונכוסמ תורישי ףטוש ןפואב עיגמ עדימה .ךסמה
 קושה תוליעפש םושמ ,ףקשמ ונניא םויה תועש לש ןמזה דיצש םילגמ .דדמ םישפחמ .ןמזה ריצ לע םילכתסמ ?םינותנה [

 ןיאש םינמז .עדימ ןמזל ,יקסע ןמזל ,יזיפ ןמז ןיב םילידבמ .('וכו םויה לש תונוש תועשב תוחתפנ תוסרוב) הדיחא הניא
 תוטיש תרזעבו קושבש םייונישב תובשחתה ךות .םיחתמ) - הבר תוליעפ םע םינמז ,םיצווכתמ - תוליעפ םהב
 .רוכמל וא תונקל המכו המ תכרעמל תורומה תואחסונה תולבקתמ (לשמל םינוריונ תותשר) תומדקתמ תויטסיטטס

 ידמ תנכדעתמה יתימא ןמזב תוטלחה תלבקל הרוגס תכרעמ אלא ,הריכמ וא הינק לש תדדוב הארוה וניא יפוסה רצותה 1

 .(םירזחמה םלועב "יטמוטוא סייט" ןיעמ) םישדוח המכ [
 תויעב ומכ הנוכמ תויועט וא ,תוינדלק - שונא תויועטמ עובנל לוכי ןרוקמש תויועט לע גלדל תעדוי תכרעמה

 ,ךכמ הרתי .(...םירוויע םינתינכות וא) םינוכנ אל םיריחמ ורציש "םירוויע" םיבשחמ וא ,עדימה תרבעה תרושקתב
 ןויסנמ תועבונה תויעטה רמולכ ,וטצ/םא ןיזז"וואש ירקמ לע רבגתהל וליפא םיעדויה םייטמתמ םילכ הליבמ תכרעמה
 .רבעה תא תומדל רתי

 םינותנב םיננובתמו (לדבה ןיא ,ביבא"לת םורד וא ץייווש) םלועה לש ינשה דצב םיאקנבו םירקורב םהל םיבשוו

 תודונתמ םיחיוורמו ,תכרעמה תוצלמה יפ-לע םירכומו םינוק ,אילפהל םיבצועמ םיכסמ יבג לע ,תכרעמה לש םידבועמה

 !1= תכרעמ ,תמיוסמ הילע הנמתסה הנורחאה העשב ךא ,הדיריב רלודה היה ןורחאה עובשב םא םג ,לשמל .רצק חווט
 יונישה תא תוהזל עדת

 חיוורתו ,זפ תונמדזהכ אסא!
 ךכמ | ו 060 | הופ ו וו א

 תכרעמה ,בל ומיש | - ב 13.90 שש וו 181 01 וה! =
 רדוווו וו ְ' | | ₪ | 3 1 ' . | |

 א וז | ו
 היבהק םירטהמו | ו סא 00 // : 7

 5 , םירדיורטל קר אלא
 | | ' ג | 02 | = 136.96-1 393 0
 םושמ ,םילודג 0 ו -- ו 5 | : 139 ₪ 6

 תוהובגה תולמעה | | |
 .היתויוליעפב  תוכורכה | 1 - ו ו ₪ - וז ה ו 360 | ==
 חתה כ  םשמ| 7 | מ ]ו כ ו

 תכרעמה לש יטרואתה | ו נא - -
 40"כב | לודג |
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 חחא

 וש
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 ?לוחמ ,"םולפ 8 הכימ"

 ,ןוחטיבה דרשמ ?₪ םימושייה

 תכרעממ ףוס ףוט ררחתשה

 רופא דישעכעו ןוחטיבה

 יחרזאה קוועב דתוא גיועהל

 ןפוד תאצוי העפות אוה "+8 הכי!)"
 יללוחמ םלועב רקיעבו הנכותה םלועב
 איה .תוביס המכמ תאזו ,םימושיה
 - וקסו לאכימ - דחא שיא לש הנכות
 ךירצ היהש ,ןוחטיבה דרשמ שיא
 לעב קנע דרשמ לש היעב רותפל
 ,רקיעה| | ,םינושמו םינוש םיכרצ
 ,ךירצ הנכותה תא לבקמש שמתשמ
 ,דבל רדתסהל הלק הכרדה רחאל
 קזחתל ,וימושי תא ומצעל תונבל
 תנכתמ קיזחהל ךרוצ אלל ,ודבל םתוא
 .םושי לכל דומצ

 דרשמב ישיא בשחמ לכ םויכ
 ומכ "+8 הכימ" תא ליכמ ןוחטיבה
 התלודג ןאכמ ."סוד"ה תא ליכמ אוהש
 יפל תחתפתמ איה - הנכותה לש
 ןועגיש יפל אלו ,םייתימא םיכרצ
 וזיא ,תונכות ןיב תומחלמו תולדג
 המישרמה וזיא ,רתויב הלודגה הנכותה
 ,הקינכטוריפ ,םיצצופמ םיכסמ ,רתויב
 ..דועו דועו הידמיטלומ

 םינש רבכ בבותסמ "+8 הכימ"
 יתרזאה רזגמב תונוש תורודהמב
 םיירוביצ םיפוג קר .תיקוח אל הרוצב
 דובעל יותיפה ךא ,ותונקל ויה םיאשר
 דחיו ךכ לכ חונ ,ךכ לכ לק ללוחמ םע
 ךכו ,רצוה לע רבג ,ךכ לכ קזח תאז םע
 ולמעש ,םייחרזא םימושי יפלא ורצונ
 הכימ" לש "וגול"ה תא ריתסהל תושק
 תרכומה תרתוכה םע תוחודה תא ,'8
 .'וכו ,"8 הכימ"



 םיצר םיצא הלאה םישמתשמה לכ
 תיחרזאה הסריגה תא שוכרל םויה
 תיקוח הקנפשוג תתל ךכבו השדחה
 הרצל חתפמ לכ לוכי וישכע .םימושיל
 "+8 הכימ" לש הסריג ולש היצקילפאל
 .הוואגב התוא רוכמלו

 ?+8 הכימ תא ךירצ ימ
 להנל ךירצ אלש ימ ןיא !דחא לכ
 :תיבל תואמגוד .תומישר
 התיכה ידלי לש םידימלת תמישר ₪
 דליה .םינופלט ירפסמו תובותכ םע
 לכל לצלצל ךירצ -  דובואל ךלה
 ןגייח וכותב ליכמ +8 הכימ ?םירבחה
 .קינדונ םע המצוע בר
 םירפס וא ואידיו תוטלק תמישר ₪
 םושיר ,רצוקמ ןכות םע תיבב
 ..'וכו תורזחה ,תולאשה
 ,ישדוחה ביצקתה רחא בקעמ 8
 ...םימולשת ,םיק'צ ,תואצוה םושיר
 !.ףסכה חרב ןאל
 ?הווצמה רבל תונמזה חולשל םיצור ₪
 .תוקבדמ תקפה וא םינעוממ םיבתכמ
 תכרעמו ןמוי ,םיסקפ חולשל ₪
 אלש גאדתש ךסמל תוצרפתמ תורוכזת
 ,חוטיבה תא םלשל ,רבד םוש חכשת
 וא הרלק הדודל הכרב סיטרכ חולשל
 .ינש םוי לכב םיציצעה תא תוקשהל
 :תויקסע תואמגוד
 תוטלחה בקעמ ,תורוכשמ תכרעמ ₪
 ,,תוימרפו תומרונ ימולשת
 :תויל"הצ תואמגוד
 .ינפוג רשוכ תמר רחא בקעמ ₪
 .יאלמ לוהינ- ל"הצ ןואיזומ ₪
 .הקוזחת לוהינ ₪
 .תויומלתשהו םיאולימ ₪

 דועו דועו

 ₪ .העיריה

 תא םושרל רצקת דיה ...

 אראה תרצות

 ;תבוטבשח ל₪ ירוקמ ז

 ו ו רז !', זו רזז רדווה רכמה תדוקנב
 וו ?ןהי . 2 המ | ו ווז

 || תמשוו הפוק לע הזירכה ,לארשיב יסננופייקסע לוהזנל תונכותה םוחתב הליבומה ,תבשבשח תרבח
 || תדוקנ לש הדוקפת תא רכה אלל תולעיימ הלא .הרבחה ידי לע וחתופש תוינכפהמ תויצקנופ תלעב המכח
 || ךות תורוחסה תעונת לע ילוהינה גרדה לש חוקיפהו בקעמה תלוכי תא תורפשמ ו 60[ %416) רכמה
 .תויסאלק יאלמ לוהינ תולועפ עוציב

 .תירבה-תוצראב הבורקה סקדמוק תכורעתב תבשבשח ידי לע גצות המכחה הפוקה
| 

 תולעב תורוש 2 2) 2 גצ הקרב ארוק .,הריגמ ,תספדמ 5 בשחממ תבכרומ השידחה רכמה תדוקנ
 : --- , (תחא לכ  םיות 56

 ב ,תללוכש תידוחיי תדלקמו
 [יארשא  יסיטרכ ארוק
 ,הנממ ילרגטניא קלחכ
 :ידי לע .החתופש ,תדלקמל
 ,םישקמ 30 | ,תבשבשח
 וונכתל םינתינש
 \ סולטת :ומכ תויצקנופל
 .סיטרכב םולשת | ,ןמוזמב
 :תוריכמ ,תוחנה ,יארשא
 לכו | םיסונוב | ,הפקהב
 [ סחייתמש ףסונ רטמרפ
 | .השיכרה ןפואל

 דעונ הנכותה ךרעמ
 [לע רשפאה לככ לקהל
 | תדוקנב הדובעה סמוע
 |[ תכרעמה ליעפמ | .רכמה
 ,רפסמ לע שיקהל שרדנ
 |[ ,םישקמ לש רתויב ןטק
 .הליעפהל | לוכי | ףאו
 | דוק-רבה ךרעמ תועצמאב
 - אה | גצומ ווניע דגנל .דבלב
 ילוכ חוקלב לופיטה ךילהת .דועו יארשאב ,ןמוזמב םולשת :ומכ תונווגמ תויצפוא ללוכה דוק-רב טירפת
 שקמ תועצמאב) םולשתה ןפוא לע העבצה ,שכרש תורצומה לש דוק"רבה תויוות לכ לש האירק ,ןכ םא
 תנכדעמ דוקירב תאירק לכ .םולשתהו (דוקירבה טירפתב היצפואה לע דוק"רב חדקאב העיגנ וא תדלקמב
 || תיצרא וא תינוריע תויונח תשר וא תדדוב רכמ תדוקנ :קסעה תומר לגב יאלמה תמר תא תיטאמוטוא
 .תימוקמ תרושקת תשרב תרשוקמה

 :תוצרפ לש תמלשומ תריגס

 תיביטקיפ הובח תחיתפ ענומ הרמוח ןונגנמ

 עגונה לכב ןיטולחל השדח השיג תמשיימ המכחה הפוקהש ,ןימאמ ,תבשבשח ל"כנמ ,ןדימ םהרבא
 | השדחה תכרעמה" .ילוהינה גרדל הנקמ איהש תטלחומה הטילשה תמרו רכמה תדוקנ לש התלועפ ןפואל
 || תרגוס איה" ,ןדימ ףיסומ ,"ליבקמב .םולשתה עוציבו ןובשחה תכירע ךילהת תא רכה אלל תרצקמו תלעיימ

 יאפוקל ישוק לכ ןיא" ,ןדימ רמוא ,"םויכ .לארשיב תוצופנה תומשורה תופוקב תומייקה תוצרפה לכ תא
 רובעכ קוחמלו (תוינובשח) םישולת קיפהל ,םינוש םימולשת הרובע לבקל ,הפוקב תיביטקיפ הרבח חותפל
 || ,תאז תמועל ,המכתה הפוקב .תכרעמב ןהשלכ תובקע ריאשהל ילבמ תאז לכ - חתפש הרבחה תא ןמז
 || .האשרה אלל םישולת איצוהלו תפסונ הרבח חותפל תורשפא ןיטולחל ענומה הרמוחב דחוימ ןונגנמ בלוש
 וא עדימ ןדבוא ינפמ טלחומ ןוחטב קסעה לעבל הנקמ ,קוח יפ לע השירד אוה תובר תוצראבש ,הז ןונגנמ
 תנכדעמ הריכמ תלועפ לכ ,רומאכ ,ןכש ,תמלשומ איה תגשומה עדימה תמר .םידבוע לש ןומא תרפה

 לכ יפ לעו ךתח לכ יפ לע םינווגמ תוחוד השירד יפ לע הקיפמ תכרעמה .יאלמה תבצמ תא תיטאמוטוא
 .ןדימ םכסמ ,"ןוימ

 בשחמ ללוכ ריחמה (מ"עמ ללוכ אל) ,54,500 לש ריחמב תבשבשח ידי לע תקוושמ המכחה הפוקה
 ₪ .הכרעמה תנכותו יארשא סיטרכ ארוק ,חוקל גצ ,הריגמ ,תמשור הפוקל תספדמ ,תדלקמ ,א6סא



 ןייפ ןרע ₪

 ו 5 תוחפלב ל קיפסה זאמו רפא ב דלונ :םוזח תורוק *

 . 1, המכ ףילחהל ,(94 ץיק-"תוי'גני'ג "שערה .תשבכ" ןהיניב) | 1

 "9 הלעפה תוכרעמו .(64""םז 280 ,וקווג| גותפסוא) םיבשחמ ₪

 || .| 516 7 , ו תטוהו 0 , קא ) |

 ? / רלפמסה ,(ו'גזחגמג לש \50) ןושארה רזייסתנעסה תא הנק 13 ליגב

 א עייף האר םייתנשכ נפל .רתוי רחואמ םינש שולש ךרעב עיגה ןושארה ןוש

 7" | ישוא רמוח לע דבוע ,םויכ ...בהואמ אוה זאמו ,שוטניקמ הנושארל

 / לופיטה לע יארחאו םואסיס ,(סנאדו תיתוישעת הקיזומ רקיעב)

 לע טיבמוזב בתוכ .,206 (0ח!וחש - ירחסמה ₪₪57ב "תונולח"ב
 ..םיקחשמ וליפאו ,הקיזומ ,תונולח ,שוטניקמ

 ןש' ,ןמייש ,ןוזמירק גניק ,סדונ גנאי ,םלייג 'צניא ןיינ :תא בתוא =

 4 ,יוואנירג רטיפ לש "םירפסמב םיעבוט" ,ירטסינימ .,ןומודיסקוט "08 |

 לבז תוינכות ,השוב ילב תורוחב ,זומת ןימינב לש "רואטונימ"
 .סטימ הילד תא (דואמ) בהזאו "עדרפצה י'זוק" ,תויאקירמא

 ...ונכט בהוא אלש ימו 32200805 ,טינד ילארשי קור :מזווא אל
 | רוש == | . וו וו :ב ותוא ואצמת

 .ףסטמה ינו'ג וא המאטהמ םשב םג עודיה ,ןהב םדא
 1 ןטק ידנלאית רפכב הלחה הקוטעה ותוולו
 בקע הז ודיקפתמ חדוהו תומאל לפטמכ רקפת
 .תולפוטמל רתי תברק
 .הרבחו הביבס עבטל ס"היבב דמול ,15 ןב
 ומכ לַש קיודמ רוזחש :תוטלובה ויתודובע ןינ
 קיפסה אל םלועמ ותוא טקיורפ ,תוידנלאית םילמנ ₪
 ,םדקתמ יפארדג בוציעל בלוק י"ע ךמסוה .םילשהל 8

 .ךכב קסוע זאמו שיש

 תוספרמ ךרואל תוכורא תוציר  :ויביבחת ןינ תש
 ,םיילד לוט תילכת תרסח המרהו ₪
 [יטוטז  כבצוה 20% ,חמסש ,8שבו|6 :תקיזומ ₪
= [306 ) 

 ווק  ,אאהצ 1ז0חסז וטו 5 :םיטופ ₪

 | .תורצק תונומתו [יןטווטח 1

 (שדחה) בהז יפד :תורטס -
 1 1 : :טנרטניאב תבוזחכ .<2 |

 ו

. = \ 
 .םיקחשמ בתכ :טיבמוזב דיקפת ו0 :ןג [

 ,םיטסווק :טיבוהא םיקחשמ גוס | םיבתכהמ דחא :טיבמווב דיקפת
 .תוכמ יקחשמו רתויב םיריעצה *

 | .היזיוולטו בשחמ :םיביבחת ןולוחב רובתה ס"היבב :דמול
 "9% אל טיבמוזשכו יתזחא תא :האנש ]גה  תוד'ח ןיכמ 2 ומ
 התפאוה יעל עב ו" = ןגווקאק ץלרוא שנפ א . תרושקת רודמל בתוכו
 | ריפס :טרס

 (>-- 0 .הרובבש ו 8 7 -
 ... <ל - 4 .ןורשה תמרב ןולא ןוכיתב תדמולו 17 ת 707

 ,תקהלב הרשו רתנספב תנגנמ :םיביבחת |
 יו ערכו ,םינש 5 רבכ כאס תקחשמ .זא'ג

 .₪01 57 ךבוסמה קחשמל הרבע"
 ,בשחמל םיטסווק :םיבוהא טיקחשמ גוט

 .6זא6 מאז 7 קחשמב העוקת עגרכו |,

 םינש ינפל 12.11 :הדיל ךיראת |

 ,חבושמ עונלוק ,הקיפארג :תבהוא | לבא ,תועטב ןיטולתל יתעגה טיבמוזל

 ,םיבלכ ,תויטבמא ,בורכ ,םוליצ - ₪ | | 1 | םימלשמ םגו) םידומח םישנאה יכ יתראשזש*

 .לבוי תא לואשלו םח וקוש . י .יניצר רוסחמ שיש יתיליגש רחאל .(בווטש

 תויהל ,רקובב דבל םוקל :תאנוש 77[ | יתטלחה ינוידב עדמל תוסחייתהב ץרא
 םיסובוטואב םדרהלו עוסיל ,הלוח 7 הייה .ןודינב והשמ תושע

 .אונשל תאנוש יכהו . .םיבכוכ ןיב עסמל יתפרטצה ךכ



 ו
 תמוסרמ יטרס ינומב עו

 רבעב קחיש ,האמה לש םיבושחה םישנאהמ דחא סיניבמ אל דלאל .םייכינחו הפ הוחל ,
 ,ףסכ הברה השעו "הלודגה ריעב השמ תולילע"-ב ./ רו

 עיפותש "תחראמ הנידפצ"-ב םג בככל טילחה ןכל תומרה .חאעוה = הרט יול ידוע " 1 ו ז- / 9 ,ילאט וקלט יא הרדיש טוח רסח יסניט קאי
 טיבמוזב בתוכ השמ ,הזמ ץוח !בורקב ונעקרמ לע - הושארה

 ...דחוימב םירזומ םיקחשמ לע ,םידורוו תווצק םע רעשב םזדא טרס
 ן,טוריעב עיפוהל םייסש רחאל הארנ אוה הנומתב -"* א ]וכ תא הלילב יל טילקת
 קא אא זז :טיבפוו
 םיחו'צמ תומטאלו תורוטס .תוכמ לכוא
 ו

 .ס'ליידנפי'צב .

 טמרפל אל לדתשהל :בודקה
 הזה ךמסמל 5 עצבל קסיד דרהה . תא תועט

 יפא הדק בוציעה

 יתנחלא השמ
 ,ביבא-לתב :

 .ביבא-לתב

 .ביבא"לת תא

 .ביבא-לת תא בוזעל > |

 תונמאמ | עיגה  םיבשחמל \ |
 \ .םסקב הבשנו תיטסלפ 44

 בשחמה יליבשב
 .בוציעה תאו תונמאה תא רבחמ
 = רבדה אוהש יל הארנש רוביח

 האמה ףוס תארקל ,עגרב ןוכנה

 .20"ה

 ' שבב בע

 | הנסק ביני וש" ולבב הנחש

 7 תנופ תא שיגמ טיבמוזב בתכ
 .ינויזירולטה טיבמוזב יעובשה .

 + (לכהמ הברה) לכואו הסיט ,הפילצ
 ,תבשחוממ היצמינאל הרומ +

 42 .א"תב תולאשמ ס"יבב |
 31 4.א% :הדיל '
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 ןליחתהש ,קנע ףסכ םָע היישעת וז םיבשח
 2 ₪ דיל ןמש קר קיפסמ 2% האי 8 סויה תלגלגמ'
 - - : ,סטיינ יודגטננ" ,'לפא" ,'טפוסוז

 [| !רלוד רראילימ 9"ב םויהץ ₪ ; ולש

 :ףספייףוטה .ףסכ הברה שי םיבשחמה | תו / - ;םועדוי סכלוכש ומכ 1
 מכ .םישנאו ! ףסנ הברה ךנ"למ |
 טפל עגונב תוהתל וליחתת ,אל ם 0 ילל ע םתעמט .טפוסורקיימ[]
 א"ב תואצמנה 5! תוית]

 ךכ ידכ דע ,םלועב תולודגה תורבחה תחא . םה ,סודה תאו סודניווה
 קרפל השקב םילופונומ תעינמל תיאקירמאה הדעוול השגוה המ ןמז ינפלש]
 | .טפוסורקיימ תא

 -קשמ םע ,דמחנ רוחב ?םירוכמ .טפוסורקיימ לש םילעבה ,סטייג לוב,
 רישעה שיאה אוהו (יאבג ךורב אוה יתימאה ומשש ןעוט ןייפ ןרע) םייבק
 קר הז לכו .רלוד דראילימ (העשת ילוא וא) הנומש :תירבה תוצראב רתויב]

 .םיבשחמו הנכות יקסעמ]

 קסעב 'ץי'צ םג
 1פ-כ ינפל .םייקנע םידספה וא קנע ףסכ אצמנ הנכותה יקסעב קר אל

 קו ,יקסניזוו ןביטס םשב ריעצ רוחב םק
 האוושהב) ידמל םיטושש8שחמ רצי אוה ,ילדוכיספה חופתה םע תו /
 רישעל ךפהנ אוהו מע ל ומכ ורכמנ םה לבא ,(ונימי לש ח הל ₪

 דוע היהנו הרבחה רלמ 0 מ ל ו הדואמ דואמ .

 תונומת םע םיפלק
 לה קסעהמ .(קחוצ ל 2 פיזר

 | לכל רבעמ ,ןכ) ןפיב רתויב תיחוומ
 .(לק היוס בט

 ור

 וע פאר יוניכב םג עודיה ,'ץי'צ ויוניכב עודיה ,טהל המלש .
 "והא ן>| עיקשהל ידכ םיעיקשמ סייג וא עיקשה ,ביבא לת לש רבעש
 ₪ ון פא תורבח םיפל'תנאלמ שי לארשיב .רלוד (!) ןוילימ 10 תבשחמ[]
 '\ 'הבוטב ל אקווד) תחאב .תוניוצמו תולועמכ ו .בטיה תורכומש 1

 .(שמח סוד יחי !זוב) שש סודב םישל.
 סגו ,הנכות תנגהל עגונב תיחמומל
 .םיצרופ םג ונחנא ,םיאצימ 1)

 7 ,דליפא (םהב
 2 ןןורשי תו

 / תה תברהש ך

 זז . סנש
 > בש תורמלש
 זי" ול בהוא ןמ

 | לומ ו

 :דלוג ידודש ומכ) "דחא טקסיד לט הנידמ" ה ו ל
 תוקסעתמה תותשרו תויונח תומק ,("תונורח

 .םשגה ירחא תו 1
 לש קוש לע ובשחת .טנרטניאה אוה ףסכ ונממ" [ ' ש רבד דוע
 םיאקיפרג המכ הז ךירצש המ לפ .ץמאמ ידמ רתו א ןוילימ 1

 םאה) םירוורשמ ורשעתהש ויה .והזו \\ גב הפו דומע הוטל ידכנ 1
 יתוריש תקפסא לש םוחתב םגו (קנעה ףייקסטנ תא ריכזהל ןווצל ₪ 0 |

 תא ןיבהל תוליחתמ תולודגה תורבחהש הארנכ) ,ףסכ שי טנרטניאל הש
 הנשהמ לחה השיג תיקפסל תכפוה איהש העידוה הָמַצע טפוסורקיימ 4 0
 "עמו הלודג תורחתה .םילעופט טנרטנוא יקפס המכ םנשי ץראב םג .האב

 דורשי ימ חכוויהלו בוקעל ]

 ושמנ

 ומ : לק 'תוהל 'םילוכי סטיינ ליב

 | א [ מ םהש קר אל .\15-008-בו \וצ גאו

 -ןןכ ."לפא" תרבח תא סלק

 ,,הרבחה - / |

 'בל םתמש ,רתוי יחוורל ךפוה קושה םהבש מו

8 צא 1
% 1% .

11 
 ד

 , רלוד טקסיד רצייל הלוע 5 עמה
 המל זא(9 םידדוב םיטנס ו 1

 י?רתוו םילק 4
 ?ןוכנ ,םיקחשמ בהוא בשחמ 00 של" , 4 0 |
 .בשחמ יקחשמ םיבהוא םלוכ ,םילבמטו םימנו חו חם ומי

 ול שיש ימש םירמואו םילוק התוא םיקחשמש ?פאשהעה ןליפא
 םיקחשמו ואידיוה יקחשמל םעפ ידמ םיבנגתמ ,ןונח אוה בשחמ

 גירגובמ

 * שדח רבד ויה בשחמ יקחשמשכ ,הלחתהב :היעב שי לבא .תועש
 שממ םתוא תושעל ולדתשהו ,םתוא רוציל ובהא םישנא ,תיסחי
 ליחתה ףסכו ,חתפתה בשחמה יקחשמ קוש ,ןמזה םע .םיפי
 :םיקחשמ לש שדח גוס רצונ ,הרק רבדהש עגרב .תויומכב םורזל
 " תא האר הפ והשימ :השקבב ?אמגוד םיצור .םיִליִעְגִמ םיקחשמ
 - רתויה תורבחה ...קחשמ םג אצי ,ןכבו ?11:אאזזא \2-16₪ טרסה
 ואצי רתוו תובוטה םיקחשמה תורבחו ,תויובזה תא ונק תורישע
 | | טרסה םע ולש ידיחיה רשקהש קחשמ :האצותה .תוקיר םיידיב
 .םשה אוה

 לשמל ,ודנטנינ
 םויקחשמה ירוחאמ דמועש ימ :תפסונ אמגוד

 אא ג1ן) ןפוד יאצוי המכמ ץוח ,הברה תוחיוורמ אלש תונטק
 ,וללה תונטקה תורבחהמ תחא לעב ינאש חיננ ,ןכבו .(אמנודל
 " הרבתש ךירצ ינא וישכע .ודנטנינ"רפוסל םיהדמ קחשמ יתרציו
 . .רפסמ ינפל זא .אמגודל ,ודנטנינ ...רצומה תא קוושת ףסכ תלעב
 | . רתויב םיפיהמ דחא קפס ל ו קחשמ אצי ,םישדוח

 למ לבא ,ותוא קווטל הרומא התייה
 | תויוכזה הא ןורחאה עגרב התנק
 ןז 80 אדל יכ ?המל .50אצ לש

 !טיהל םוקמב ₪

 / :העתפה טי לבא ו מא
 ףיגל ההז קחשמהשכ וליפא !הלע

 רצ 4 טחרתמ דואמ המוד רבד
 .אלא ,דרוי אל קש
 .:אמגוד !ו!םיטקס . חס

 הלע ע"ה רוציי :םיטקסיד לעו 0 לע אצי 2 טבמוק לט
 .!התוי ח"ש 70 הלוע 60"ה תסריג ךא ,תוחפ הב
 " תעגשמ הלילע לעב םיהדמ קחשמ ,לשמל \וסאאשצ 151 אסי

 :ותמועל %אאו ₪ אוגא ..ןדעְגמ תודיחו ו | לעג בעותמ קחשמ -
 = שיו ,המ"עדוידאל'נא ומכ תולק תודיחו תרזהמ הצוצמ הלילע
 ..דוע

 | "צויש םישנאמ ?טסטאו ומכ םיבוט םיקחשמ םיאב הפיאמ זא
 תרצוי) זמ תרבח יגיצנ !ףסכה אלו ,ףיכה ליבשב םתוא םיר
 חילצה 00%ו"ש ךכל הביסש ,ןויארב םמצעב ורמא (00%ו
 "חשמ תיישעמ הנהנ אלש ימ !ףיכה ליבשב ותוא ושע םהש התיה
 .םילגורקימ קוושל ליחתיש וא התיבה ךלייש ,םיק

 -ברצה ,ונידיב\ .םיבשחמה םלוע תא סרוה ףסכ :לכשה רסומ
 "דואמ םניאש םיקחשמ תונקל וקיספה !תאז תונשל חוכה ,םינ
 :יתויפיצב םידמוע אלש םיקחשמ תונקל וקיספה ,םיבוט דואמ
 ,תרחא ...והשנאל עיגנ ךכ קר !םכיתושירד תא ולעהו ,םכ
 לכואש תורבח רפסמ קר וב םיקחשמ לש םלועל םייופצ ונחנא
 :תובוט תורבח ויהי תחא דיב .תונמל
 ,הגס ,הרייס וליאו ,אסא האו[, מ-507 גאז ,אזא |

 , ₪ .םייחה תא ונל רחסמל הנכשמת תורחו

 ]|  תורגח ןה

| 
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 | הרוצה יל הערקהנ ,ןותיע'ת יתחתפ

 ' הרוש לכב תועתפה ,םיבונג םירבד הברה ךכ-לכ

 ד ל יור 1 יונ יה

 (ועתפ ןחוב יתישע) "ונלוכ" םיארוק םלוכ .

 יו יכיר הילדמ 1 וועובשה

 ו ו

 םיניינעל םינכמש םשה הז "ונלוכ"

  זרעונה לש עטקה הז ,"ונלוכ" םיארוק םלוכ

 "ונלוכ" - !ישכעו
 :דחוימ םייונמ עצבמב
 הנשב תונויליג 2
 יניצר החנה ריחמב
 םוקמב םילקש 8
 הנתמ םגו 6
 אלל יונמ לכל הקילדמ
 ררועמ ןועש :הלרגה
 וא רבדמו רקרקמ
 !הווש .לגרודכ

 'מ"עב תרושקת תונותיע .פ.כ" :דובכל
 68104 / בובאילת 84 יבצ"ןב ךרד

 (תועובש 52) המלש הנשל "ונלוכ" |ועובשל יונמכ יתב/ינב תא הרצל ת/ןוינועמ נא ,ןכ

 ו
1 

 ז

\ 
 (ליגר יונמ רוחמ 426 םוקמב) םילקש 348 לש עצבמ ריחמב [

 :הדיל ךיראת :החפשמ םש < 2-2 טרפ םש :ינמה יטרב [
 | :ןופלט ;דוקזמ = יהאלמ תבותנ ו

| , 
 יאבה ןפואב םלשל ףירעמ ינא |

 מ"עב תרושלתו תונותע .פ0כ תדוקפל םילקש 58 ךס לע תואחמה 6

 :ילש יארשאה סיטרכ תועצמאב םלשל ה/ףידעמ ינא ו

 םרנווד / | טרבארשי | | הזו [ ] :(סקיא י/ןמס) סיטרכה גוס ו

 ורב וםוחובב םםחבקנ זוכה | :טיטונה רטטמ |
 :;תוהז תדועת ' - -- :דע ףקותב סיטרכה [

 = :םיטרכה לעב לש תבותכו אלמ םש 1
 ח"מ 35 5וואקוהז תיתוכיא המלצמ | | רבדמו רקרקמ ,ררועמ ןועש [-ך ?ושכ לבקל ףידעמ ינ אא ן
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 םושמ ,יולגהמ רתסנה בר ךיידע ,תואקנבה םוחתב אקוודט אלא
 .בוטה םמש קזני* ןפ ,תועיבת שיגהלמ םיעתרנ םייסנניפ תודסומש

 יתועמשמהו עודיה ,'םינפבס' םיאב בשחמה יעשפ ברימ ,תועדה לכל
 דחא ידי"לע ,רלוד ןוילימ 70 לש תיקוח אל הרבעה ,םידעותמה ולא ןיבמ 1

 םישמתשמ םירחא םיבר .וגקישב וז אהדוסאהנ. ם\אא-ב םידבועה
 רוזעיש עדימ שופיחל אלא ,לעופב הבינגל אקווד ואל ינורטקלאה עדימב 1

 ירפסמ ףסא ,הילגנאב ₪1 8/5 קנב דיקפ ומכ ,םהיעשפב םהל
 םימוכס תונובשח םתואמ ךשמו ,המיתח רושיא ילעב םימודר תונובשח 1[

 .ןבומכ יארשאה הבוגב ,טש"יל יפלא לט

 הילגנאו תירבה תוצראב קזוחמו ,תויתרוסמ םיכרדב ןהב קבאנ קוחה [
 תעצה .,לארשי תסנכב 1990 אמ רבכ 60/1 או8ו!8ש"ה יקוחב |

 | האירקב רבכ ,םיבשחמ תוניירבעל ץגונב קותה [
 תללוכ ,תשבוגמ הנעא העצהה | .הנושאר [
 אלש הב הארנו ,הפיכא יישקו תוימינפ תוריתס 1

 עוצקמ ישנא ןיב ירוביצ ןוידמ הנומנ
 הניאש .תקינאפמ םא יכ ,עדימהו םיבשחמה
 ךנ ,,ויתואצותב םייאמה עדי רסוחו תילנויצר
 לש 'ומד ריתהל' ,םיינוציקח םידגנתמה םירמוא
 אלל ןיירבעל בשחיי רשא םלש זעוצקמ רוטקס
 | .תקדצומ הבוס

 בשחמ יעשפ יבגל תועשרהה ,ךכ וא ךנ
 ,םיתיעל םימזגומ םישנוע .ןיב תוענ םלועב
 לש הרקמב לשמל ,םידרוסבא םישנוע ןיבל
 ורבח ןובשחלו ונובשחל ךיבעהש קנב דיקפ
 תחא רסאמ תנשל ןודינו ,וטש"יל ןוילימ 198%"ב
 .בר ןמזל רצענש ריעצ רקאהו ,דבלב

 תויטפשמ תוכלשה םע ןטק טרפל אמגוד
 ימוכס תרבעה יבגל תועיבתהמ תחאב :תומוצע
 רושיא תשרוד הנניא הרבעה תעונתש רבתסה [ובשחל ןוצשחמ קתע

 וצרית םא וא ,הרבעההש חינוהל ךרד ןיאש ןאכמ ,(ג ץסוו ו ד א) 1
 ,הרגיש תותעב ינחרטב בשחנ םימעפלש המ .ןיעדויב העצבתנ ,הריבעה -

 ..רבשמ תעב ילאטפכ בשחיהל לזכי [
 ,בר יעוצקמ עדי תושרוד ןניא ולאכ םינותנ שובישו היפצ תויוליעפ

 בקעמ תונכותב ,ןתיברמ תא תולגל תוחפל וא ,עונמל ןתינ ללכ ךרדבו 1
 לש אשונה לכ תא תחא לגר לע ףיקהל .קושב םויה תויוצמה הנגהו [

 לע תואמגוו רפסמ תתל םא יכ ,םיקנבב בשחמ יעשפו עדימ תחטבא
 תואקנבב םימשוימה החטבאה ינונגנמ לע םג רפסנ דותעב ,םלועב השענה
 .תילארשיה [

 או אב תורבח םינש הזמ תושמשמ .עדימ תו ח | |
 .תויקוח יתלב תוינמב רחסמ תויוליעפ תולגלו שולבל ידנ 1

 תונכזתב שומיש לע תחוודמ ,לשמל 51 אסא אחדות תרבח
 אל םה - תמלשומ הניא החלצהה ךא ,םינש ןווז"כ הזמ תויטמוטוא שוליב

 ץירהל םהלשמ םידבוע רפסמ רשאכ ,םינומשח תונש ףוסב תולגל וליכשה [
 .תונמוא תורצואל תויבמופ תויבמ לש קנע תקסיעב םיזרפומ םירזחמ [
 זאמ ,תויתיב תוימרת ףקיהב תיתועמשמ הדידי לע םיחוודמ םה תעב [

 ןוויכ לכמ תתמאמש ,תונולחו סקינויב הנגה תכרעמ םמצעב וחתיפש
 .ץיטא זיו סה לוהינל א18א-ה לוהינ ןיב גדימ תבלצה ןוויכו [
 רלוד ןוילימ 330מ רתוי המליש שאונטפאהאו. 50 ןמ< תרבנח [

 םה .רלוד ןווליב 7 הבוגב תיקוח אל תוינמ תריכמ תקסוע לע יוציפכ [

 םלצא וחתופש ,םהלש זמאו יבשחמ לע 60801. תוינכותב התע םישמתשמ
  םירקורבה רחסמ תולועפ תא תסוולו בוקעל ידכ ,םנוצר תועיבשל הרבחב
 .םהלוט

 \ תויעב לבל ןורתפב תויטנגילטניא החמומ תוכרעמב רבודש הפוקת התיה
 | | בורמ ובזכאתה וליפא ילוא ,תוחורה ועגרנ זאמ .ונתעד לע ולעש בושחימה
 קושל החמומ תוכרעמ לש רתוי היופש הרזח תוארל ןתינ םויכ .תווקתה
 קנבה יבשחמב תמכחותמ 61 .[יה/8חו\ א תנכות םושיי תמגוד ,יסנניפה
 .קרוי-וינב ילקימיכה
 הזירכה רשא ,לטיגיד תרבח לש רצויה תיבמ ,הנכותה םש אוה ןאפק(דיסש
 רתאב םינותנ תתטבאל ףיקמ תורשמ קלחכ רצומה לש וקוויש 4 ו
 \אפד- תנחת - ולשמ בשחמ לע ץר וא5פיםדסא .קסז/(12ה א -

 כא 016 תוכרעמב קנבה לש עדימה ירגאמל תרבוחמ וז הנחת דוא
 ן .זכרמה לא תשרב םירשוקמה םלועב םיפינס 23"ב

 | .ןויליב לש הבוגב רז עבטמ תואקסע עצבמ קרוי"וימב ילקימיכה קנבה
 | לכ ךשמב תועונתה יפלא רחא תונחוב םייניעב תבקוע תכרעמהו ,םויל רלוד
 יהשלכ העונת התלגתנו היהו .םלועב קנבה יפינס לכבו הממיה תועט
 ותוליעפ ךלהמב ודמלנש וא ,שארמ תורדגומ תוביסמ ןותוניקת + יאב הדושחה

 דימ תנמוסמ איה - אפו דסא לש
 עבטמ החמומל הקעזא תררועמו הדושחכ

 .התוא קודביש ,רז ₪
 אשונל קנבב יארחאה  ,ןמדלוו ביטס

 תוכרעמ ןחב רשא אוה ,עדימה תחטבא
 לע רפסמ ,ואפקפ6דסא-ב רחבש דע הנגה
 המאהה תולק תא ןייצמ ,טקיורפה תחלצה
 אלש תוגלוקל ץילממו 0( ירגאמל
 ,תחא"תבב םלועה לכ תא ןקתל תוסנל

 אוה .'תויפיצפס תוברעמב דקמתהל אלא =
 וספתנש תימרת ירקמ לע רפסל ןכומ וניא
 | ןמזמש שיגדמ לבא 57:08 תרזעב ₪

 .(!ההובגה) ותולע תא ריזחה אוה

 ח"וד םסריפ ,יטירב ןעדמ ,ןוסרדנא סור
 בשחמ יעשפו תואנוה לע עיבצמה רקסו

 \זאו - .גודסאוגדוס) םיטמופסבה תייגולונכט לש התויה זאמ םיצופנה
 | | תוינונקמ לחה תוענ תורצה .יאקנבה קושב תלבוקמ (זמו | זז או זאב
 | הטיש .תומכחותמ תרושקת תוצירפב הלכו ,םיאנכטו קנב ידיקפ לש תוטושפ
 | תעב חוקלה לש ףתכל רבעמ הצצה איה ,המצע תא החינומ ךא ,תיביטימירפ
 .ומצע סיטרכה תבינג - ליבקמבו ,ידוסה רפסמה תאו ותשקה

 ןיב ןוכשתש תינכות ,ינאיורט סוס תליתש איה רתוי תמכחותמ הטיש
 ךא ,התומכ קידב הארית ,שמתשמה תא ההזמה בשחמה תכרעמל טמופסכה
 .סיטרכה תא םג - ףוסבלו ,ידוסה רפסמה תא םייתניב עלבת

  יווקל .תורבחתה וא סדדזאב תארקנה וז איה הדיחפמ הקינכט
 | .עגר ןתואמ .ףסכה תלבקל רושיאה דוק יוליגו טמופסכל קנבה ןיב תרושקתה
 םימירזמ ,רחא יוהיז לב וא ןובשח רפסמ ,ידוס רפסמ םע רשק אלל ,ךליאו
 ,1993 לירפאב .ריקבש הנוכמה תא םיבלוחו רושיאה דוק תא םירקאהה
 לש :תוינקה זכרמב וזוג גוסמ אדא[ תנוכמ םיניירבע ינש וניקתה
 םימימתה תונברוקה ינותנ תא ינאיורטה סוסה באש םוי |6 ךשמב .רטס'צנמ
 ומכתסהש 'תוקרבופמ .טמופסכ תועונת תואמ םירזהל דמצה תא שמישו
 דמצ הרבעש הנשב השמישו 500071%6 הנוכמ וז הקינכט .רלוד ףלא האמכב
 .ןוליא ןוינקב ,המוד ילארשי

 ,תוחוקלה תועדומ תא ריבגהלו ריהזהל אלא תורשפא ןיא ,רצק חווטל
 ולקתנ םה רשאכ ידיימ חווידו םיידוסה םירפסמה לע תינדפק הרימשל רשאב
 .[ | תטיקנמ סונמ היהי אל ,ךוראה חווטב .תרחא היעב לכ וא סיטרכה תיחדב
 | עבצא תעיבט יוהיז .ומכ םיקנבה ידוללע רתוי םיקזחח החטבא יעצמא
 | רודמב המילשמ הבתכ וארו .תילטיגיד המיתח וא (ןגוסאוןק ₪6 .זס)
 | ₪ .תרושקת
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 2 0 חומשל הביס הרואכל |
 ינורטקלאה ןותיעה תא ונמקהש
 | פד תו ןנרפ - 0 0 1 של

 \ יכפתשכ זרי ₪ ןזה ישנאש |
 חאז לכב המל זא | קינטימ |

 | ?פ דאג נשרה

 ,"טיבמוז"ב רתוי "תויטסיצילבזפ"ה תובתכה ירחא םיבקועש םכמ ול %
 תייסולכוא תא גצייל םיסנמ .,(טרפב הרואנו ללכב ןותיעהש םיעדוי
 .אל ."בשחמ יניירבע"כ קוחהו תרושקתה ידי"לע םיספתנה - "םירקאה'ה
 דיצ"ו היצזינומד ,תורוב דגנ טושפ ונחנא ."תוריבע" דעב אל ונחנא
 .וניתועד:לע רוזחל םוקמה ןאכ אל ךא ,"תופשכמ

 ומכ תולאשב ונדדומתה ןתיא תוירסומה תויעבהש ררבתמ ,דבעידב
 םתוא לע םירפסמ המכב תולודג הארנכ ויה ,"הריקתב הרטשמ ברעל םאה"

 םישנא םנשי" :תעלוק הרוצב תאז רידגה ןיווטיל ירג ק"פר .ונספתש םילכונ 1
 םדאש הדבועה .תושומנו ימצעידובכ ילעב ,םיער ,םיבוט ,םישפט ,םימכח
 ."יסיסבה ויפוא תא הנשמ אל םדומ הנק

 דצמ תוהדזה רתוי הברה ונשגרה והשביא ?המ זא .םדומ םהל היה זא
 התוא תעבונ ןאכמו .(קִעָלֶא) "םירקאהה וניחא" דצמ רשאמ הרטשמה ישנא
 .וניבי אל םלועל םידלי םתואש הצמחה תשוחת

 םויא בתכמו םיעבק תקיחמ
 טיבמוז לש פוא-סיִסה - האופר רינ םואתפ הליג ,ץרמ שדוח ףוסב [

 יצבוק תא קדבשכ .וקחמנ הקיזומה רודמב םיצבקה לכש - ןיילנוא [
 .ןייפ ןדע - רודמה ךרוע אוה ךכל יארחאהש הליג ,תכרעמה לש הירוטסיהה
 תולעהל הרטמב רודמב עצבמ ןרעש "בבא ןויקינ" ןיעמב רבודמש רעוש רינ
 ןרע ."עצבמ"ב הרזע עיצהל ידכ ןרעל רשקתהו ,רתוי "ירט" רמוח םִשל
 חוטב היהש תורמל .םיצבק קחמו ומשב רבחתה והשימש עומשל םהדנ
 תורשפאה התלעוה ןיידע ,םירחאל ולש תישיאה המסיסה תא רסמ אלש
 ,המסיסה תא הניש ןרע .שוחינל הלק התיחו ליאוה התוא שחינ והשימש
 .ןיילנוא טיבמוזל הרזח הרגישהו

 םש) "ןבואר" יונמהמ ינורטקלא ראוד רינ לביק ,םימי רפסמ רובעכ
 גישה ,תכרעמל ץרפש רקאה אלא ,"ןבואר" וניאש ןעט בתוכה .(יודב 1

 תוללותשהב הקיזומה רודמ תא קחמו ,םיבְר םייונמ לש תואמסיס [
 יונמ ורובע חתפז אל רינ םא םיפסונ םיצבק קחמוש םייא אוה .תיראגלוו

 - "םיקיתו גניקאה ולעוש" = ינאו הרואנ ."לארשי" יביטקיפה םשב ףסונ |
 "רקאה" ותוא םָא .דחוימב תמכחותמ אל הדחפה תקיטקט ןאכ וניהיז [
 לכ תא הצימש הליגש הארנכ ,םימי רפסמ רובעכ רינ לע םייאל טילחה
 ךכ לע הדיעה שדח יונמ לש השקבה םג ,קיזהל יד ול ןיהש תויורשפאה
 הכישמה חחא הלאש .ומצע תא גיצהל הסינש יפכ "לובי לכ" וניא ץרופהש ₪
 וא ,המסיס שוחינ לש ימעפ דח הרקמב רבודמ תמאב םאה :ונל קיצהל [

 זבושו בוש טיל היהי נא הכרד תכרעמב הצריפ שיש |

 1 גע 4 | * 4 מ ₪

 ו* (|ו'₪

 | היה ונבשח וילע ןושארה קירטה
 םש לע יונמ ותוא תא חותפל ,טושפ
 תא קזב לש דויצ תרזעב רתאלו "לארשי"
 הרקמב ,םנמא ,וילא רבחתהל הסניש ימ
 רפסמ ירחא בוקעל ךרוצ היה ,ונלש ומכי
 לש בשחוממ םושיר להנלו םיווק לש בר
 | והשמב רבודמ היה אל לבא  ,"בראמ"ה
 .ירידשתב העיצמ קזבש המל רבעמ .גרוחש

 ?ןוכנ .(היתב ,"ההוזמ החיש") תורו
 ךא ,בידא היה קזב ט"בקמ םייח .תחול |

 לע עדימ ונל ריבעהל לכוי אלש ונל ריבסה
 "תויגולונכט ינש" לש םיווקה .תוליעפ
 (ןיילנוא  טיבמוז תא הליעפמש הרבחה) "

 .הרטשמב תימשר הנולת שיגת "ינש"ש יומל
 |[ לש םרפוש" ,טיבמוז ןותיע :תיטילופ תויהל םואתפ הכפה היעבה

 ן| עודמ ,"רקאה" ותוא ספתיי םאו ?הרטשמב הנולת שיגי ,"םירקאהה
 | | ונחנא ירה ?דיתעב ץורפל םירחאמ עונמלו ,ץרפ דציכ וגל תולגל םיכסיש
 ן| ישנא םע "הקסיע"ל עיגהל וליפא וניסינ ,"הרטשמה םע הלועפ יפתשמ"
 [| ריאמ ק"פר .ספתיישכ "וקאה"ה תא ושינעי אלש ונל וחיטבי הב ,חרטשמה
 | .טפוש י"ע םיעבקנ םישנועו קוח אוה קוחש ונל ריבסה ךא ,בידא היה רהוז
 .ונמצעב אשונה תא רוקחל תוסנל ונטלחה הז בלשב

 את == יזבנ לולעת

 תויורשפא ולופא ונקדב .תכרעמב תירשפא הצריפ לכ קודבל וניסינ
 ,ןרע םע יתרבידשכ לח הנפמה .טנרטניאה ןוויכמ הרידח ומכ "תוערפומ"
 רכזנ ןרע .םויאה בתכמ חלשנ ונממ ןובשחה רותב "ןבואר" תא יתרכזהו
 ונממ שקיבו ,ןיילנוא טיבמוז ךרד דחא םו' וילא הנפ "ןבואר"ש םואתפ
 .(זוטשיז \וג) ול דבא\ש "תכרעמ ץבוק"

 - ראשה ןיב - ליכמ הז ץבוק !יזבנ המכ !טושפ המכ :אסכהמ יתצפק

 | ימ וא) "ןבואר" .רדנייפלטה תנכותל הסנכוהש הנורחאה המסיסה תא
 | !קירבמ .ןרעמ המסיסה תא שקיב טושפ ,(וולא הזחתהש

 בר רפסמש הארה ןיילנוא"טיבמוז לש הירוטסיהה יצבוק ירחא בקעמ
 :םייונמ ינשל םהלש המסיסה יצבוק תא וריבעה םימימת םייונמ לש
 "ןועמש"ו "ןבואר"

 .ירעזמ ינכט עדי לעב ןטק דליב רבודמש ררבתה ,"ןבואר" םע החישב
 התוא שקיבו האופר רינל הזחתהש םדאל ןופלטב רסמ ולש המסיסה תא
 .תכרעמל רבחתה אלש טעמכ ,ומצע אוה .ונממ

 בנגש ךכב הדוה - ודגנ תוכתוח תויאר ונל שיש ןיבהש - "ןועמש"
 ירחא קר ."ןבואר"ל הזחתמה םע רשק לכ שיחכה ךא ,תואמסיס רפסמ
 םיכסה ,הרטשמה תא ברעל אלש םיצמאמ םישוע ונחנאש ול רבסוהט
 .קירטה 2 ו לש - יב בקנו "רבח לע ןישלהל"

. 
 . 6ןבי 'ןו יי ₪ ₪

 ו ו

 | תוכתוח תויאר ונפסאש תורמל .ימצע דובכ רסח ה דלי אוה "יול" ,ונרעצל
 || יטילחהשכ .תוריתס האלמו הריפחמ הסריגב לכה שיחכהל ךישמה ,ודגנ
 .[| אל" דואמ רהזנש) "ןועמש ורבח" לע המשאה תא לופטל (דואמ רהמ)
 .[ | אשונה תא ריבעהל טלחוהו ונלש לבסה חוכ ףסל ונעגה ,("רבח לע ןישלהל
 .הרטשמה לופיטל

 | רוזעי אל הז הרקמש קר הווקנ .רגסנ אשונהו המסחנ הצריפה ,ונתניחבמ
 ,םדומ ילעב םילכונב רצודמ לכה ךסב ,"םירקאה"ה לש היצזינומדה תעפותל

 .ימצע דובכל ףילחת וניִא םדומ ,ץיווטיל ק"פר

 | - פה א - | - |



 .םקריקל חספב \יבא ותוא חקל]
 ן יטלאמב רועפ הפב טיבה דליה
 יקרוזו תוברחה יעלוב ,תויראה]

 רשואמה היהש בשחו ,שאה] [
 | ףרטצהל היה לוני םא םדאב[

 אוה .םלועב ויתועסמב סקריקל] [
 םיבודה בולכל סנכנ ,ויבאמ קמח [

 | תונשב  ,וישכע| | .הגאדמ|
 .רעיש"לילר | ,ר'תל םישולשה]
 קומ .מ הרזאה בשי ,יאורירצקו
 ותא ןנובל סינכה ,בשחמה ךסמ[
 ןלש "ואוש  קירט"  םור-ידריסה

 לוקב זירכהו וינפ תא לביק זורב[
 סקריקה .ול יופצה לע תולוק
 וב ןיא .ליגר טקריק אל אוה הזה
 לש סקריק והז .םינצילו תוירא
 ,םינושמו םיתוועמ שונא נבו
 םיעפומב הפוצ .מ חרזאה

 ויבא לש םהיתועורזל םפושמ[

 תקהל לט אוה ןושארה עפומה
 תרזומ הקהל - "סטנדיזרה"

 תוכסמב םיעיפומ םהו .,העודי

 | .הפשכמו תינוטונומ הקיזומה
 ן קותומנ ןפג רמצ הנוק ,מ חרזאה

 לט עפומה ,אבה עפומל רבועו ןפ
 | השיא -  "תעלותה  הדנוו"
 סיעלות תלכואש תיקנעו הנמש

 ןכמ רחאל .תוסכרפמו תוכודא =
 אלל םדא - "ק'ג יל'ג" הלוע
 .ןלע לתפתמש ,ופוגב תחא םצע
 .הפצירה

 ןוג טמבמ מ  חוזאה
 | .םימחרו לעוג לש תבורעתב
 דלונש - "שארה יראה" הנהו

 ישכעו הפה םע םיינועבצ
 ותוא ומש ,ותמשנ תא תפנשכ
 חרזאה .ןילמרופ לש קובקבב
 ,ןמרה לש ותליחמל סנכנ מ
 .םדא ינבמ דחופש ,תוועמה
 .ןלע תובוצע תונ'גנמ טרופו
 .!תורהזא :תורמל ,זאו .רתנספ

 ,שמח ןב .מ תרזאה היהָש

| 

 .ןלא קמחתמ .מ חרזאה ,רמושה
 סננ -,םיעלקה | ירוחאמ
 הלגמ| | םירוגמה | תונורקל
 |וללה |םירוציה | ירוחאמש
 \.תושגר םע םדא ינב םירתתסמ
 | ,םהלש תויזטנפל בישקמ אוה

 .תחשה תומרע ןיב םדרנו
 רטוש \תוא ריזחה רקובב

 :תרוויחה רומיאו םעזמ םודאה

 ,תונומתב םיגצומש | ,םייגרטה
 יעטקו הקיחמ | ,סקימוק
 ןווקה | .ואידיוזו  היצמזנא
 "סטנדיזרה" לש :אוה ןורחאה
 ןיזאמ .מ חרזאה םש ,םמצע
 .ןהפוצו םהיטילקתמ םיעטקל

 .םהלש םירזומה םינצימב |
 ןיב חונב שיגרמ ,מ חרזאה

 .ןלע םדרנ אוה .ןפודה יאצוו
 .ןלהוא .:תניפב תחש תמירע |
 | תרענב שגפ ררועתהש רקובבו |

 | יחו הב בהאתה ,ןקז םע ימוג
 סקריקה ןורקב רשואב התיא
 |ינחרב ול דדונ  ךישממש

 | .םלועה
 ןנזמ רבכ רצונ הזה "כ"ה

 .זרכוה התע קר ךא ,שוטניקמל
 .עוגי בורקב וגישהל ןתינ , ל
 !!!2 ואוש קירפ םג

 ןאוה הנהו "ס סטנדיזרה" תקהל|]
 ,סקריק להוא לש וחתיפב 1

 תקיפארגב םיגצומש | ,םינושה
 ייפהפיו תינועבצ ,תידממ-תלת

 וול הירבח תוהזש תירותסימו

 ,רדניליצ עבוכ םע תיקנע ןָיע לש

 ומכ תונושמ תושופחתב קר םיעיפומו ,תטלחומ תוימינונא לע םירמוש םה ,םיעבשה תונש עצמאב םש יא ,םכרד תליחתמ .סטנדיזרה םה ימ עדוי אל דחא ףא
 || תוריציה ןיב .םדא ינב ןיב תרו שלב .םיינרדומה םייחבש הלוחהו תוועמב הו ןויסנ הקיזומב םי 0 סטנדיזרה .תעבגמ שובח ןיע-לגלג וא ,תוקיתע תופשכמ ₪

 לש םלוע והז" רישל שודיח וליפאו ,תויראזיב ואידיו תודובע ףסוא ,םיחבושמ קור יטילקת לש םוצע רפסמ [ !ם וחשש 60 הרפואה תא אוצמל ןתינ םהלט
 | | [דטג\ <וסא"ה תא .תוניוצמ תועפוהח המכל ץראב ורקיב ףא םה שוא 5ווטא"ה תריציל ונפתהש יג ל עגר ,87ז תנשב .80"ה תונש ףוסב טיהל-רועזל ךפהש ,"םירבג
 ווחאל טבמב ,וישכע .40-הו 3"ה תונש לש ב"הראב ךכילכ םימסרופמ ויהש םומה ילעב יסקריק לע ססובמ אוהו ,88-ב סטנדיזרה וררחיש ,טילקתה ,ירוקמה

 הר% ון - , - -י ף ו ף וה ּף ף 1 5 4 5% 5 ף'ףי ףיףי+ ] ון[ ₪ ו שו רש ו ₪ = ור |"ןזה 1 == = . " 0
 \ּ שק םוי 0 וטקט ₪ ל וו ₪0 דחו החוזתובוא הקיזומ ₪ ביטמיטלואה סטנדיזרה 7 ה שו 1 חוו ו וש וווווששבב טעמנב ךמ וחי 4 ןה ן [3.| או ו 11 ותאצ ורחא

 .םהינימל םימומה ילעב ,םיבולעהו םילוחה לע ,םייטרבק טעמכ ,םירדבמ םיריש לש ףסוא - קיחצמ הארנ דימת הז הלחתהב ,זיגרהל ןוצרב" ,רוחש רומוהב םי אלמ
 - רחא םלוע הלגי ,סטנדיזרה לש הריציב רתוי הפיט קמעתיש ימ לבא סהלש תויטרפה יו שדקמ לא רודחל ,רדחה ךותל םהל ץיצהל וליפא םילוכי ונחנא (דב . | רוה ו ְ מ ו - , - | לא ך / וו ון שי. 4 ו 1 . | - ל - ול ו. , י . |

 םה'מומ תא גיצהל אוה ,םהל רתונ דועש ןורחאה טלפמהש םישנא לע םיעזעזמ םורופיסל תפסותב ,םייחה לע סעכו תורירמ ,תודידב הברה ל נוצע רופיס
 ]ו ..םיבזוע םהשכ קחוצ אל רבכ דחא ףא לבא ,םיפרוטמהו םילוחב תוזחל ,סקריקל םיאב םלוכ" - אשונה רישב סטנדיזרה םירמ וואט ומכ וא .הווארל

 | | םירויצ רויצמו שאר םע קו

 | | םהירופיסו םהיתומולחל



 י*וניבמוזי" .וןט]?/| ,בינגמ הזכ ןקחשמ היה 1 1

 .הצרא עיגה ט;0-2-ש עמששכ ץבש ףטח טעמכ
 ,תובזכאה לדוג ךכ תויפיצה לדוגכ ,ליגרכ ,לבא ל / 3 1- = - ושמש אמ . - 1 = ן ּ ( 1

 ,קחשמ ותואב רבודמ יכ הליג ללמואה ונבתכו | -ד זר ו ו ו ₪" חרובע ב4 ראש זר וצר ץ'לפרורקי | | | ,

 חישקה .קסידב תדחוימ היירפס ול יתרמש ,ותוא יתינק :יסאלקל |

 הינפב הווחתשמ ינאו ,רזקה לע ולש אספוקה תא יתילת וליפאו ,ילש

 .טעמ תרפושמ הקיפארג םע

 ץוח שער םוש .ךשוח .תודשה ךבסב םופלוה םילייחה ..טקש
 דחא לייח ,בורק תיב הארנ עתפלו ,הלילק חור ...םירקרקמ םירצרצמ

 לייחהשב ,רומג טקש .המ םושמ ,ץעמ יושעש ,תיבל סנכיהל טולחמ
 .היירז עתפל תעמשנ ,תיבה תסינכל ךרדב השוטנ הוורוא ךרד רבוע
 הרויו ,הקינאפל סנכנש ,לייחח לש ונזואל בורק םזמזמ רחוז וחשמ
 ,ותוא םיעמוש םירתאה .םילייחה ...קזביד זוחא ןמָּכ הייריה ןווימל
 ןוויבל ןב םג טירוי םה ,ךושת הסח הדשב םידמוע םהש ףא לעו
 לע רהוז"קוהו ךהשמו ,םיינזא תשירתמ הסיסנ תחווצ תעמשנ ,שערה

 ,םואתפ הפצירה
 היגטרטסא יקתשמ בהואש ימ לכש ,(וחשכ קחשמהמ הניצס הוז

 ילצא ךפה 4176 .הזה .םוהדמה .קחשמב ,קפס לש לצ אלל ,בהאתי

 .-. רקוב לב
 (טעמכ) רתויב םיהדמה קחשמה אוה 1/0: ,תורחא םילמב

 עיגה .\0-כ-ש עמששכ" בל" ףקתה לביק :ינומכ ימ א  ,םייקש
 העש עברכ ,יתנקתהו  ,גלדמו  םזפמ .,תודשב יתצר  ..."םיכובמ"ל
 לדוגב ....לבא .ילש בשחמה לע םיהדמה קחשמה תא .,דתוי רחואמ

 םדוקה קחשמה אלא רניא ו/זיט-2 ותובזמאה לדוג ךכ ,תויפיצח |
 םירוציו ,(הנוש ךא) תרפושמ אל הקיזומ ,תרפושמ הקיפארג תכסמב
 .םימל תחתמ םיפיקתמ ,השניב ףיקתהל טוקמבש

 רתויל יתיפיצ
 קחשמהמ םירוציהש רמואש בולע ץורית הזיאב חתפנ קחשמה

 תוינוא .תינש םיפיקתמו ,הייחתל והשכיא "וררועתה" םדוקה

 עזגה ינבו ,החכשנ תמדוקה המחלמה .םימיה תעבשב םיצרפמו
 תוניפסו טפנ תוילכימש תולגל ,2040 תנשב ,םיעתפומ ישונאה

 ינקתמ ..םיה עצמאב והשפיא ,ירותסמ ןפואב ,תומלענ ןעטמ
 םע ,הייחתל םיררועתמ א-62(6א| חחוכשה תימלועה הרבחה

 .םדוקה קחשמב ויהש תויורשפאה ןתוא קוידבו ,שדוחמ ביצקת

 ,םינוש .םיטירפת :ירמגל ישדח קחשמל יתיפיצ יכ ,לבח לבח
 םיטירפתה םתוא לש שדחמ רויצ אלו ,ורמגל הנוש הקיפארג
 ההובג היצולוזר וליפא ילואו :לדוג ותואב םישנאהו

 .(הנומת תוכיא ,הדרפה=היצולוזה)

 תמאבש ,דואמ .הפי קחשמ אוה (!ש0-2 ,הבזכאה תורמל ךא
 [3כ-| תא 1000*ה םעפב קחשל םוקמב ,וושכע ינאו ,קחשל הווש

 [ןיוט-2 תא קחשמ ,םילודגה תרשעב םוקמ ילצא רמוש ןיידעש
 ,תארנכ .ןוילימה םעפב 6[/1)-] תא רומגל רשאמ רתוי הנהנו

 תורמל) \!קכ-] הז המ עדוי אלש ימ /ז!00-2 רצונ ךכ םשלש
 אוה ,וישכע ותוא הנקיו ךליש ,(!הזכ-והשימ שי םא קפסב "נאש

 ,םעפ"יא רצונש רתויב .םיהדמה היגטרטסאה קחשמ קפס אלל

 שדח קחשמ בצעת איה םאש הששח סורפווקימ תרבח ילואו

 .לבחו ,התעט איה ...ןולשיכ לחנת איה ,ירמגל
 דאשנ ךא .הנוש לכה .ונוש קשנה ילכ לכו ,ונוש םירוציה לכ

 תוימימ-תת תוטילח תעכ םישבול םישנאה .סיסב תרוצ התואב
 .רתויב תופיה ןהש ,למנ תומישמ ףא ןנשיו ,תומישמה ינפל

 6/5 .א[א. :לוק יסיטרכ רתויב ךמות שדחה קחשמה
 ₪ .דונת דועו ,אוכז .ג\אע

 .הברהב ילארוטספה ןונגסה תא ףידעמ ינאש תורמל ,רתוי הבוט התשענו הרפוש .94 - הקיפארג

 .הלועמ :הטילש התוא .95 - הטילש
 -- .םדוקה קחשמב הקיזומהמ הדיחפמ תוחפ הברה הברה הקיזומה .92 - דנואס

 .תקתרמו הנוש הלילעל תותלד םיחתופ םיימימ-תת םירוצי לש םישדחה תונויערה .89 - תוירזקמ ,
 | יי יי יי ית יש ו ןש



 ,ס'דלנודקמב הדובע ךל ודסי בשחמה .סיכב רלוד 20071 הליעגמ הריד םע ספא רותב ליחתמ התא
 קחשמ הלחא .לופיל וא - ושעתהל ,םייחב םדקתהל ,דומלל תכלל לוכי התא :ךב יולת לכה ןאכמ לבא
 תיסנניפ החלצה לש םיילנויצנבנוקה םירוטלומיסה תא םיריכמ ולו 1

 םיקחשמה בור .(םהינימל "םימיס"ה לכ וא ,עודיה ןוקייטה) הריהמ

 םישקה םייחה" לש םינבצעמהו םיליגרה םימרוגה לכ תא םצעב ובריע
 ךא ,םילעפמהו הסרובה תא ,תיבירהו תואוולהה תא ,"החלצהל ךרדב [

 .םייתימא םוי םוי ייח לש דחוימה םעטה תא םיקחשמל וסינכה אל

 התא רשאכ ליחתמ קחשמה !ותלודג תא לבקמ סנו'ג קחשמה ,הפ
 םייחל אצווו 5200-ב דיוצמ (תויומד עברא ןיב רוחבל תורשפא שי)

 ךיא" .סוחייו הלכשה לכ אלל בולע תוריד תיבב רג התא .םילודגה [
 דעצהו ,ליחתמ עובשה .דחפב ךמצע תא לאוש התא "???םייקתת |
 ךיתוטלחה בור וכרעיי םש .הקוסעתה דרשמל תכלל היהי ןושארה 1
 .דועו םימודיק ,םישדח הדובע תומוקמ תאיצמל רשקב רתויב תושקה 1

 ךל אווק ס'דלנודקמ
 ריהמה לכואה ףינסב חבטכ הל קרו ךא טבק יתלחתהה בצמב

 ,עובש רחאל .םיליחתמ הככ לבא ,בולע רכשה ,השק הדובעה .ריעב
 תיתנוכשה הטיסרבינואל עיגהל ךירצ ןקחשה .דומלל ליחתהל םיכירצ
 .םידייוצמ עיגהל שי ןכלו ,לבקתת אל דומיל רכש אלל ,סרוקל םשרזהלו

 עוצקמ הזיא הנשמ אל ,הליחתב ונינפל םידמוע תועוצקמ הברה
 בומכ ,שי .תלכשה שוכרל םיליחתמו םידמולש אוה בושחה ,םידמול

 אל ,הדובע אללש רורב הז ירה ,הדובעל דומיל ןיב לובגה תא אוצמל 1
 !בוחרל ףעותו הרידה רכש תא םלשל לכות

 ידכ ,יוקינ ירמוחו לכוא ,טוהיר ,למשח ירצומ תונקל ךילע ,ראשה ןיב
 (2 קחשמהש ,איה היעבה .ילש הרידה ומכ הארית 0 ךלש הרידהש

 .ץ- 11 "יא
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 | | זמזבו ,הטיסרבינואב ראות תושעל עובש ךל חקול :לשמל .ידמ רהמ
 .(ינויגה דואמ) וטולב םימעפ שולש יתיכז ,יתקתישש

 .ףיכ יכהו ,דבל קחשמ התאשכ רהמ דואמ רמגנ קחשמה ,הזמ ץוח
 | | אוהו ,ער הארנש ,ריעצ רוחב אוה סנו'ג .ומצע סנו'ג דגנ קחשמב קחשל
 .ךיא השקה המרבש ,היעבה .םייחב רתוי חילצי םכמ ימ - ךב הרחתמ
 :יתש דיב קיזחמו ,ולכ אצוי אוה תורחתה ףוסבו ,סנו'ג תא סיבהל יוכיס
 ,הבולע רדח תריד וזיאב עוקת התאו ,(טלמיהל תוסנמש) תוינידנולב
 .בוט דבוע אל ןגזמה םגו ,ףסכ ילב

 הווש קחשמ
 1 גהנתמ שממ אוה יכ ,סנו'ג תא ל היעב ןיא רתוי תולקה תומרב

 .הדובע ול ןיאש תודמל רלוד ןוילימ ינש לש אתנכשמ הקל ,ליבד וכ
 [| טתרמגש ירחא וילא ורזחת ל םתא ,קחשמב ישוקה רסוח תייעב ללגב
 ,דואמ דומח הזה קחשמה ,לכה ךסב יכ ,תיניצר הלשאפ תאזו ,ותוא

 הסנכוה וקלחבו רייוצמ וקלחב ,דואמ הנהמ קחשמה :רוציקב
 .לילצה אוה לילצה ,קחשמל דואמ תרזועש ,תיתימא ואידיו תייצמינא

 תונפל םיכירצ רשא םיסנלובמא וא הרטשמ ,הדובע ינועש לש ליגרה
 !ינלטק סוריוב תקבדנש הרקמב םילוחה תיבל ךתוא

 .הז תא הווש קחשמה ,ה'רבח
 | םע קיתע 280 בשחמ לע םג תולעל לוכי קחשמה :הרמוח תושירד

| 

| 

 ן ותוא םירציימ ויה םא יב ,ותוכיאב תיחפמ םגש המ ,ןורביז לש דחא הגמ

 ויה הקיפארגהו דנואסה לש תויוכיאהש חוטב ינא 486 יבשחמל קר
 ₪ .תומכחותמו תוהובג רתוי הברה

 דמחנ בוליש .85 - הקיפארנ
 ,ואידיוו תבשחוממ הקיפארג ןיב
 .בוט רתוי יתעמש .85 - דנואס

 .בוטה רבכעה .100 - הטילש ₪
 .רהמ יד סאמנ .35 - "יח ךרוא

 ון[
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 או ו -םיאצמנ םתא ובש ,קחשמ םכמצעל וניימד -
 7 א יי ל ייל ות ל יל דהלכ= |

 . לש ףנע לכמ ץצופתמש דואמ םכחותמ טובונ
 ₪- "תונולח" תביבסב םידבועו וב עגופש ץע

 "סובאאמ" קחשמה תא םתלביקו

|| 

 ₪ 4 1 2/0 קיש

 קתריש קחשמ רצייל דציכ ובשחו ובשי "סרופורקימ" תרבחב
 | :קחשמה ךלהמ יכ טלחוה ,שדחה קחשמה ןכות לע רעוס חוכיו רחאל .םינוילימ

 || ,טולשל רומא אוה וילעש טובורה תא ןקחשה הארי קחשמה תליחתב המחלמה - םלועב םויה "םח" יכה רבדה לע קחשמ ושעי [
 | .וצמאתה םיתנכתמה המכ דע תוארלו ושפנ"תוואכ ותוא בבוסל לכויו תוצעומה"תירב ןיב הרקה המחלמה םא הנשמ אל הז .תיניערגה
 ליחתמש ,ךלש דקפמה ךינפב עיפוי זא .דמימ"תלתב תומד רוציל ידכ ומוקמ תא הניפ יניערגה קשנהו ,רבכ המייתסה תירבה"תוצראל
 "יגו קיחצמ ,שיגר ,יטנמרש רוחב הזיא ךל רמולו תחתה תא ךל קקלל -ומשה תונשמ םישלפ לבקמ "םרופורקימ" תרבח ל"כנמ ,סדייאל
 ן| תא דקפמה ןל ריבסמ ,הנוראה תופנחתהה תא םייסש רחאל .התא רוב אלש תוחפל לזמ) יניערג קשנ לע קחשמ ךצייל טילחה ןכלו םינ

 4. ,המישמה ,(םנטאיו תמחלמ תא םייסל ונתיאמ ושקיב
 רמוחהו ,שוטנ יאב יביטקאוידר רמוח וליג ונלש םיניוולה" :דקפמה

 טובור ךל םינתונ ונחנא .םלועה לכ תא דימשהלו טשפתהל םייאמ :תויסיסב תויועט רפסמ
 ".יביטקאוידוה רמוחה תא דימשהל ךיילעו ,וב עוסנל לכותש איה םצעבש ,"תיתודידי"ה תונולח תביבסב לעפומ קחשמה +

 . "ןכוסמ הפיט עמשנ הז" :ינא וקורמב לויטמ םעפ לכ תרזוחש ה'קרתסא הדודה ומכ תיתודידי -
 התייה אל םא !!!ינלופה אבצב ןיצק יתייה ינא !?ןכוסמ המ" :דקפמה איה ךיא תרפסמ איהש ןמזב התחפשמ ינב לכ לע קוריל תבייחו |

 "!ימצעב םשל עסונ יתייה תברצ יל ,ליפ םש הגרה

 ".רופיסה תא קודביו םשל עסיי ינא ,עגרת ,רדסב" :ינא גוהנש ומכ ,'ץסזאז סע לזטוא"-ה תטישב אוה קחשמה
 ".הטשיק ,רבכ ונ ,הללאי" :דקפמה הליחתמ תאזה הטישה ,תמאה ןעמלו ,םהינימל םוד"ה יקחשמב 1[

 .םיבצעה לע תולעל
 תימצע הדמשה :הדיחיה היצפואה 56000"ב שמתשמו 480 לע 640 לש היצולוזרב קחושמ קחשמה .י
 קר תכלל לוכי התא - תלבגומ הטילש לעב תואקתפרה קחשמ והז ולכוי אל ילמרונ בשחמ ילעב םישנאש ךכל םרוגש המ ,םיעבצ
 ןה ןקחשל תונתינש תודיחיה תויצפואה ,ךלתש הצור בשחמהש הפיאל .היינש לכ עקתיי אוהש ילב קחשמב קחשל

 ךירצש םירוצי ועיפוי קחשמה ךלהמב .תימצע הדמשהו קחשמה תרימש
 תספסיפ .קייודמה ןמזב רבכעה לע הצוחל ידי"לע עצבתמ רבדהו ,לסחל
 ,(םכחותמ טובור ןכ םג) היינשב ךתוא לכוא רוציה ,והזו הייריה תא

 רמוא דקפמהש ינפל אל ,תונולחל הרזח ךתוא תקרוז הנכותהו ה אי
 = ןוכנה ןמזב רבכעה לע תצחל אלש תייה םטמוטמ המכ ךל אי

 לע רטמיטנס ינש לש עובירב להנתמ קחשמה לכ ,הזמ ץוח 47 .
 .[| .תונולחה תנכות לש תיפארגה הלבגמה ללגב רטמיטנס ינש [

| 
| . 
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 השגרה תנתונו ,בוט תמלוצמ ,תרדהנ קחשמב הקיפארגה = [ּ <5| -
 .[| הקלח היצמינאה םג .הזה החודה יאב אצמנ תמאב ןקחשהש | ( 0/7 --<--- | הוו 8 |
 ן .יקנ לילצהו . . . / 2 | ו ' , וז - |

 1| תויביטקארטניאה המל לבא ,אלפנ לכה תינכט הניחבמ ב 5 . "ו | ג = |
 תפכא המ ?םיצורשכ הלאמש תכלל תורשפא ןיא המל ?לבזב
 ספספמ ינא םא המלו ?ןיתשהל הלאמש ךלא ינאש בשחמל
 ₪ ?יתוא לוכאל בייח ץפקמה רואזונידה ,הנכסמ הייר

 ןולח ךותב תאצמנ לבא ,תנייוצמ הקיפארגה ,90 - הק"פאר 9:
 .ןטנטק] ןיוצמ
 < - הלועמ תוכיאב םיטקפאו הקיזומ .95 - דנוא ר-  דאמ בוט
 ,ךלַש הכילהה ןוויכבו ךב טלוש בשחמה .25 - הטילש בוט
 .היירי ספספתש דע .20 - םייזז ךרוא ינזניב

 רו" ער

| 8 - | | 



 ["יאה תא רוקחל חלשנ ,הללכמה לש רתויב
 יסוקה שאר לש ותוסח תחת ,ומצעב עור =

 -תיב להנמ ומכ והשמ) הללכמה לש םימ
 ."ווזמב דיוצמ .טסווקה ליחתמ ןאכ ,(רפסה
 ,תייחכ תדקפתמ םגש ,ךלש םימסוקה תד

[ 

|| 

 קחשמה לע הנושארל יל ורפיס רשאנ
 'הזכ טסווק אצי אל ןמזמש יל ורמא ,הזחשש

 יל ורמא .ותוא תוארל אובל בייח ינאשו .בוט
 ' "וסאאתצ 181.גאט"יל דואמ המוד אוהש
 יל ורמא .הגמ 50 ךרעב ספות אוהש יל ורמא .!. \\ה ד לש
 יל ורמא .בשחמל םעפ יא ואצוש םיכורא יכה םיקחשמה ןיב אוהש
 עונפואה לע יתצפק ,תיעוצקמ הבוח ךותמ זא ול ורמאו יל ורמא)
 ,ימצעל יתרמא ךרדב .תפסכנה הרטמה רבעל יתרהדו ,םשגב ,ולש
 -מ רתוי בוט תויהל לוכיש םלועבג קחשמ ףא ןיאש]
 .אצי אל ןיידעש ,הרדיסב ישילש קחשממ ץוח ,אוסאאמצ וו אא 8
 יתעגה ,יתומצע דשל דע בוטר .תועצהל חותפ יתייה ןיידע לבא
 .קחשמה תא יתלעפה ,תורתוימ תולאש ילבו ,םוקמל |

 : ססובמ ,ק5צ 0א081% תרבח לש שדחה הקחשמ ,"וכ15(" 0
 לע םש רפוסמ .תילגנאב החילצמ יד סקימוק תורבוח תרדיס לע
 ריכזמ) ללחב ףחרמה קנע םימ בצ לט ובג ..לע יונבה ,םוסק םלוע
 0 ,םדא"ינב םה ,ןורקיעכ ,םלועה יבשות .(00106?17א ,ג\א תא םכל
 | דומלל םתלוכי אוה ונניבל םהיניב ידיחיה ינושהש ,םכומכו ינומב
 | ,הא .תוקיחצמו תוריוצמ תויומד םתויה םצעו ,םימסקב שמתשהלו
 -ינימ לכ דועו ,םינוקוד ,םידש םג םלועב םהל שיש יתחכש ,ןנ
 ...ןונגסב םירחא םירבד

 חנו ריעצ טנדוטס ,דווסניר לש ותומד תא םלגמ ,ןקחשה ,התא
 -לכמה .ריעה לש (...הזכ רבד םג שי) םימסוקה תללכמב דמולש ,דמ

 "סוק םלועל הקפיסש ,רוזאב בוט יכה רפסה"תיב התויה דבלמ ,הל = 1[
 םג ,וקידו וקי'צו ,רפא'ג ,דליפרפוק דיוויד ומכ םיעודיו םירכומ םימ 1

 .םייעבטילע םיניינעל עגונה לכב ,רזעב רדסה לע רומשל תיארחא
 ,העומש ריעב הרצונ :היעבה הצצ ןאכו ...םינוקרדו ,םיעשר םימסוק
 "כוה ןיאש תורמל !םישנא ףרושו ,ריעב בבותסמ ירותסימ ןוקרדש
 ותוא תוארל ןתינ היהש הזמ ץוח) ןוקרדה לש ומויקל תוקצומ תו

 ידמ ףייע היה ,דווסניר ונדידו לבא ,רקובב הנושה רדח ןולחל ץוח ץוח
 לפטל ריעה תושאר ידיילע התנומ הללכמה (...הארנכ ,וב מ 1
 הזה ןוקרדהש ,םינקחשל ,ונל התליג רבכ קחשמה תחיתפ) .אשונב 1
 .םיקפקופמ םישנרב לש הרובח ידי"לע ןמוז אוהו ,םייק תמאב 1 ]

 לע טלתשהל םהל רוזעל ידכ ,םיריזנ יקולחב שבלתהל םיבהואש
 םיחיטבמה םיטנדוטסהמ דחא רותב ,דווסניר ,ןפוא לכב .(םלועה

 0. יי לע ג

 ו 1. - וזו

 - 1 4 1 6 ₪ : וז 2

 דאמ בוט

 היצה שה

 םינוקרדדב החמתמש = ,הללכמה

 ...הברה יד

 ףושינה תא יתדמל
 ,ייצפח תא יתזרא זא .םימיוסמ םיביכר אוצמל םיכ'רצ .לעופה לא

 |[ תא אוצמל הרטמב ,ךוראה עסמל יתאציו
 !םלועה תא ליצהל ...ו ףושיכה יביכר |

 הקיפארגהו ,המוד שממ הריוואה .ג!זלל המוד

 תמאב אוה ם150\צסחו ₪ ,ןוכנ אל יתוא וניבתש
 ,תנזוצמ תריוצמה הקיפארגה ,דואמ בוט קחשמ
 הסינכמ הקיזומה .הרקיעב הקורס איהש תורמלי
 ,והשמ שי לבא .בר קמוע קחשמב שיו ,הריוואלו
 וז ילוא .ןיוצמ ןויצ ול תתל ינממ ענומש והשמ

 לבאד"ב זרפומ שומיש ידו"לע תישענש ,תלברוסמה ידה הטילשה
 תא עצבל םילגוסמ אל טושפש םירבכע םנשי .רבכעה םע "קילק

 ,"ארה ךתמישמ ,יאנפה תועשב םיעושעש
 ,תיירפסמ םיוסמ רפס גישהל איה הנוש

 :לכמ
 ,ררבתמ :היעב דוע תררועתמ ןאכ .םיגוסה

 ,קחשמב וארתש תומד) ףוק אוה ןרפסהש *
 \ ףתטל הצור ךנילב .אלש | |

 קר וישכע .הננב ול םינתונ ,ןוכנ ?ףוק קפסל ידכ םישוע המ .הלועפ
 0 וכותמש ,רפסה תא יתגשה ,רבד לש ופוסב ...הננבה תא אוצמל

 | הזכ ףושיכ איצוהל ידכ ,המ לבא .םינוקרדה דגנ

 ןתמאב ייפ אספופזש ןייצל בזיח נא 1
 | ךופהל ידכ ,הזה קחשמב רבעמו לעמ העיקשה \
 ןרתויש המכ ותוא תושעלו ,קיחצמל ותוא

 ןתרבה לש לגדה קחשמ תא הריכזמ שממ
 ו יב רצונ ,םיצמאמה תורמל לבא .1(\ 5%
 ,לבא ,המל עדוי אל ינא .בוט רתוי און"רש םשורהו
 !הצור אל ינא ,רתוי הנהמו ,רתוי קלח היה או[

 | המלש העש בשוי ימצע תא יתאצמו ,הרואכל תוטושפה תומישמה
 - קשממה הז ילוא ,ילש [אי/חאזסאצ-ל םיוסמ ץפח סינכהל הסנמ
 ודו"לע ,יטמוטוא ןפואב תושענ ןאכ תולועפה ,אוויב ומכ אלש
 .תולועפה יגוס ןיב הריחבה תלוכי ילבמ ,םצעה לע ןמסה תציחל

 ,חותפל רשפא"יא) לכתסהלו ,תחקל ,שמתשהל ,תכלל קר ןתונ
 תדחוימה היצפואה תא תלבקמ הלועפ לכ רשאכ "וכו ךושמל ,רוגסל
 ווחבל היה ןתינ ,אוו"ב ,רוכזכ :הנוש ןפואב ושענ םירובידה םג .(הל
 "ידה תמינ תא רוחבל קר ןתינ ,םוט"ב .רמאת תומדהש טפשמה תא
 ,םיהובג םינויצ ילצא לבקו א .(תוניגהו ,תונרקס ,קוחצ ,סעב) רוב
 .הגספהמ או תא ליפהל ידכ םיהובג קיפסמ אל לבא

>3%5% > 
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 ₪0"ה יקחשמל ינייפוא רואית היה הז
 = תוצובק הפ"לעב בורל תוקחשמ םתואש
 לש שה םוחתב םג הכפהמ הלח םינש רפסמ

 .בשחמ קחשמכ עיפוהל לחה

 \ .םלוע לעד עיפשה הז 0 יכ םינעוטה שי

 גי [ | לע הלועה 5 וש רא - חש
 ."רשפאה ,בשחמה לע אמ םיקחשמ ונאשכ ךא =

 / 7 ! ,םישנאהו ,תומוקמה תפרהנ
 .םתואמ דחא .תנכתמה

 (6פ-ב יכ ,החצרנ .רדנש לש ותפוג וש
 םוקנל תרזוחש וז איה רדנש לש ושפנ

 זאמ בומ
 בוט

 ינזניב | |

 דוע .לבח דואמ הזו

 םא עדוי אל ונא - רבד

 וא ,הריוואה ליבשב הז

 לע םש ועמש אל םתס
 ,0שאק ו.זטא

 רסוחמ קחשמה לבא

 .ןייטולחל דנואס
 לוקה סיטרכמ הרצק החינג וזיא עומשל ןתינ םשו הפ

 םע םינקתפרה תרובח םיביכרמ .וילע וכרד וליאכ תעמשנש

 םיליחתמו ('וכו ,תוזירז ,המזירכ ילב) תוילמינימ תונוכת

 -ופב הניל לש היצפוא תמייקו ,רוזאה לש הפמ הנשי ,קחשל

 גוסמ םיקחשמבש יל עודי .תויונחב םיצפח תשיכרו ,םיקדנ

 המל לבא ,םינוש םיצפחו ,תומוקמ תולגל ןקחשה לע הז

 -יצמש המ ?תונח וא קדנופ אצמנ הפיא שחנל ךירצ לזאזעל

 תא יתרבע ,וילא יתעגהש דעש ,ןטק דומע אוה ,םתוא ןִי

 רתוי ,תובר תויומד ןנשי קחשמבש הז בוט ןכש המ .קדנופה

 .ידמל םינווגמ םינושה המיחלה ילכו ,םינוש םינקחש 1000"מ

 לש ש"גרדה תא םידירומש םירפושמ םינויריש שוכרל ןתינ
 .הייח תא םיכיראמ ךכבו תומדה

 -ארג) .הידמיטלומ ישוטיל שרודש דמחנ קחשמ ,רוציקב
 ₪ .(דנואסו הקיפ

 .םמצע לע םירזוח םיכסמ .9וו - הקיפארג
 הב קחשלו בושל ךתינו ,ןיינעמ 0 - .םייח ךרוא
 .םינוויכה לכל טבמ שי ,דואמ החונ .9 5 - הטילש
 .םייק אלו טעמכ - 6 - 80

 [-] ודב ב ש-
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 רבח התא ,בינגמו שדח טסווק ,"-ּג""ב |(
 ידכ תסייוגמש רבעשל םיעשופ תיילוחב

 הי וא .םלועב עשפב םחליהל

 | םיטומלא םהב םיבלושמש ,םיינדיתע םיטסווק אוה םויה [
 ,תחתופמ היגולונכט ,םיבשחמ תותשר) "קנאפ רבייס" לש [
 "ייס תא .,םו.וטטא][ז תא רבכ וניאר .( ...םידפרע ןליפאו [
 תא התשעש הרבחה התואמ אוה ]3 .1ו:ז 1 תאו ,היריב [

 -ריא ,לפאו רק ינדיתע םלוע :דואמ ול המוד ןכלו ,זח |
 -יטיגל תורבח לש הווסמ תחת םילעופה רורטו עשפ ינוג

 בשחמה יקחשמ תיישעתב ןורחאה טיהלהש - ,

 " םתוא תא רוצעל ודעונש תודחוימ עשפ"יטנא תוילוחו ,תוימ | |
 .םיעשופ

 םיעשופ חשש לש הילוח :"| 3-ה הקלחמ"ל םיעדוותמ ונא םעפה
 ,עשפב םחליהל וסיוג ,בקריהלו אלכב תבשל םוקמבש ,רבעשל
 העברא תללוכ הילוחה .םידחוימה םהירושיכו םהיתוחוכ ללגב
 .ןעוצקמ םיבשחמ תוכרעמ ץדופ - "רקאה" :םישנ יתשו םירבג
 םילוענמ תצירפב ףשא - בגג ."םיסינ" ללוחמו תדב איקב - רמוכ

 .הארנ"יתלבל ךופהל לגוסמו ,בר יזיפ חונ לעב - דפרע .תוסייכו [ [
 תפילח תלעב - תמחולהו ,םיפושיכו םימסקב עדי תלעב - הפשכמ 1 1
 ולש חומהו דחא לכ ,רומאכ .תללכושמ ןוירש 1

 הינמז"וב תויומד 'תשג הטילש
 בכוש ףירשה ,זמוקמה ףירשה לש וייחב שקנתהל הסינ והשימ 1[
 הצרי .שקנתמהש החגהב ,דבכ רמשמ תחת םילוחה תיבב תעכ
 אוה .הרטשמה לש 0 דושחה | לימה ה אוהש המ תא םייסל [
 . היהש 1. דדו [
 ₪ הקלחמב רבח רבעב[

 0 םלועל רזתו
 6 6% -.ץעשפה

 ןואגל בשחנ
 ,רתויב םילאו

 אוה הנממש  הילוחה תא
 םידיחיח םהש ינפמ ,קרע'
 .ותסיפתל איבהל םילוכיש

 ךותמ םייתש רחוב ןקחשה ₪
 ,הילוחה לש תויומדה תשש

 הצקב .(שקמ תציחלב הפלחה) תינמז וב תויומדה יתשב טלושו
 "תסהל ,תכלל :תורכומה תויצפואה לכ ,תויורשפאה חולב ,ךסמה
 תומד לכ ,תוליגרה תולועפל ףסונב ,לבא ..,'וכו רבדל ,תחקל ,לכ
 ,ץורפל - בנגה) עצבל הלוכי איה קרש "תדחוימ הלועפ" תלבקמ
 קחשמה תא רומגל ןתינ ,ךכמ האצותכ .('וכו ,םלעיהל - דפרעה
 רבגתהלו ,תויומד יתש לכ בלשל ןתינש ינפמ ,םוכרד דואמ הברהב
 לקתנ קחשמה תליחתב :אמגודל .דואמ תובר םיכרדב תויעב לט
 םיגישמ ךיא .תועבטמ ידוילע םינותיע תריכמל הנוכמב ןקחשה
 זוכמה לוענמ תא ץורפל לוכי בנגה !היעב ןוא ?עבטמ ןיאשכ ןותיע
 *חולהו ,ןותוע טלפייש ךכ הנוכמה תא ףשבל הלוכי הפשכמה ,הנ
 דותמ ,הפצירהמ ןותיע םירהלו ,הנוכמה תא (!) דימשהל הלוכי תמ
 אוצמל רשפא - בוט םישפחמ םא לבא ,הפיו בוט הז לכ) םירבשה
 ןותיע גישחל ידכ קוחה לע רובעל םיבייח אלש ךכ ,ךסמב עבטמ
 ,קחשמב תובד םימעפ םמצע לע םירזוח הלאכ םיבצמ .( ...ןכסמ

 בוש ותוא קחשל ןתינ לבא ,לק ידמ רתוי ותוא השוע ילואש המ ₪
 .(!םיבוליש 15 לכה ךס) רחא תויומד גוז םע םעפ לכ ,בושו|

 תננצעמ הקיזומ
 "מימ"תלת הקינכטב ושענ תונומתה .דואמ הבוט הקיפארגה

 ,והשמ אל לילצה !הווש הז לבא ,יטיא תצק קחשמה ילוא ,תיד
 זומה לבא ,הלשמ לוק שי תומד לכלו ,רדסב יד םיטקפאה םנמא
 חטבומ) 'ב התיכב הקיזומ רועיש ומכ המצע לע תרזוח הקיז
 לגרתהל םידמול .(הארנו הכחנ ,('[נזה תאסריגב אלמ לוקסב
 אל אוהו ,קחשמ תוקד המכ רחאל תויצפואה טירפת הנבמל

 לוכי הזה .אוהש תורמל ,קחשמה ןפוא לע דחוימב השקמ
 בוט טסווק והז :םוכיסל .יתודידיו חונ רתוי הברה תויהֶג =

 םינקחשל רתוי םיאתמ לבא ,הרוחסה תא קפסמש דואמ
 .םיקיתו םיטסווק ילעושל רשאמ םיליחתמ
 ,קחשמה תא השוע דמימזתלתה .יוו - הקיפאד

 .אל הז טרצומ ,55 - 11186 '

 .םילגרתמ לבא ,הלחתהב תלברוסמ תצק םנמא ,דד - הטיל
 .ןומה ףיסומ תויומדה יתש טנמלא .)| - םייח-ךרוא +
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 םשב םירזומהו םיריוצמה םינוטרסה תא אוד\'ב םעפ םתיא ]
 םינעמש ,םידבוכמ םישנא ינש םה ויבכוכש ,"חאתאוזמפ"
 םלועב טפוביספ יכה חצורה ולופאש םיכרדב ,ינשב דחא םיללעתמו
 תליבחב םג םיבככמ םישנא ינש םתוא ,[כבו זותעד לע הלעי אל
 תיבמ שדח םוררידדוס יבג לע ילא העיגהש םיקחשמהו תוננותה
 תא םג ונל האיבחש הרבח התוא ,71ד1 [.א 1. תרבח לש רצויה
 יל החיטבה קסידה תזירא ."ןוטייפ יטנומ" לש ערפומה םור"יד"יסה
 יתוא קיחצהל דמוע אוהש ומכ יתוא קיחציו אל םעפ ףא בשחמהש
 "?םינכסמ םינקז ינשב קיחצמ ךכ"לכ תויהל לוכ'י רבכ המ" ,וישכע
 לע תעגימו הכורא הנקתה רחאל .בשחמה תא קילדהו ,לאש ילש רבח
 ,הזה רזומה קסידה תא ליעפהל ונחלצה ףוס ףוס ,"תונולח"ה תכרעמ
 .ונלביק המ תוארל ונבשיתהו

 .קסידב תולולבה תונכותה לש הפיו ריוצמ טירפת עיפוה ךסמה לע
 ,תרבוחה יפל ."ץחל ררחשמ"כ הרדגוהש ,הנושארה הנכותל ונסנכנ
 םיטרקורויבה םידיקפבו םיסובב םקנתהל ןקחשל רשפאמ הז קחשמ
 .תנכוסמ אלו תעשעשמ ךרדב תאז לכ ,םייחה תא ול םיעגשמש
 ינש .רפסה תיבב ונילע םיאונשה םירומב םקנתהל ונטלחה ונחנא
 תומד לכ דיל רשאכ ,ךסמה זכרמב ינשה לומ דחא ודמענ םירבגה
 םינתינה ,םייוניעה רפסמ ,הז הרקמב וא ,תויורשפאה רפסמ תועיפומ
 םשב תויומדה תומש תא ונפלחה .היינשה תומדה לע לעופל האצוהל
 תושעל ונלחתהו ,ילש רבח לש ךנחמה םשבו ילש רפסה תיב להנמ
 ונחלצה ,תויורשפאהמ תחא לע רבכעה ןמס תציחל ידידלע .תויוטש
 ףוחדלו ,םתוא ץוחמל ,םתוא למשחל ,םישארה תא םירומל ץצופל
 ,תניוצמו הקלח התיה היצמינאה .(!) םילותחו םיבלכ הפל םהל
 םלועמש םכתיא ברעתמ ינא) םיידוקמ יד ...רמאנ ואוב...םישערהו
 .(!ףאה תא והשימל רוזגל הז ךיא םתעמש אל
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 הז תמאה ןעמל
 ירחא לבא ,קיתצמ יד היה אקווד

 ןיינעה ,םימעמ המכ "יוניע" לכ םיאורש
 קחשמל ונרבע .םמעשל ליחתמ רבכ
 ונלביק םעפה ."זזת גס 510" :אבה
 ריק" וא "אא \אוכווכ" לייטס קחשמ

 םישארב עוגפלו ןטק רודכ ץיפקהל איה הרטמה .תיובעב ,"םינבל
 חוטב ינא .רודכה תא דבאל ילבמ ,ןטק חטשמ תזזה ידי-לע םירעוכמ
 ,דומח .ידמ רתוי טרפא אל ינא זא ,הזה קחשמה גוס תא םיריכמ םלוכש
 נושו ,"ץווסז 51407" םיארוק ישילשה קחשמל .ירוקמ אל ללכב לבא
 קחשל איה הרטמה םעפה לבא .םינטק םיחטשמו םירודכב רבודמ
 .ףוצרפה תא םישנאל םיצצופמש לכ ידכ ךות ,בשחמה דגנ "סינט"
 ךכו ,םיחטשמה י"ע רודכה תא טוונל ךירצ ןקחשה .ןיטולחל יטסידאס
 םיעיפומ םיפוצרפה .ותוא דבאל ילבמ קחשמה חטשב ותוא רומשל
 תא תנתונ ףאב הרישי העיגפ) .ןוויב לכמ םהב עוגפל ןתינו ,םיסונובכ
 | ,ןורחאה קחשמה אוה "ו.ואח 51זוכד" (..ועדתש קר ,תודוקנה ברימ
 | רמייתמ הז קחשמש אוה ינושה לבא !םיפוצרפו םירודכ םעפ בוש ו
 רשאכ יתימא רתויש המכ ילוא וא ,יתומא "לובסייב" קחשמ תויהל
 11| טובחל ןתינ ,ליגר לובסייב קחשמב ומכ .םיצצופתמ םיפוצרפב רבודמ
 ] קחשמב ומנ אלש .תודוקנ רובצלו םיסיסב בונגל ,םתוא קורזלו םירודכב
 | םירודכ קורזלו ,תומרל (!?בוש) םיפוצרפ ץצופל ...ןתינ ליגר לובסייב
 | שממו ךלהמ לכ רחאל גאוש להקה ...הכישמה חוכ דגנ םיפע המ םושמש
 אלפ אל ...ןדרו'ג לקיימ ומכ שממ ונקחיש ,"יתימאה רבדה" והזש המדנ
 ...לסרודכל רזחו לובסייב לע רתיו אוהש

 | .."תונולח"ל םישוקשקו רזע"תונכות ינימ לכ ועיגה םיקחשמה ירחא

 (5 אא 5 :45) "ךסמ-ירמוש" לש ץבקימ היה ןושארה שוקשקה
 תונומת ינימ לכו םיקחשמהמ תוזומד םהב תובלושמש ,םיביטקארניא
 קלחה .םידמחנ םירוחב ינש םתוא לש םהיביבחת תא תוראתמה ,תורזומ
 תא םהל ץצופל (...ןוכנ םתשחינ) ...תורשפאה איה ןאכ יביטקארטניאה
 .דואמ םידמחנ "ךסמ ירמוש" 18 העיצמ הנכותה לכה ךס .םיפוצרפה
 םתוא םישל ןתינש ,תוערפומ עקר תונומת 2א םג םילבקמ ,ףסונב
 דועו ,רבכעל םינמס 32 ,תונולחה תנכות לש םמעשמה ךסמה םוקמב
 ררועתה"ל תדלקמל רשפאמ הנכותב ןורחאה שוקשקה .דועו דועו
 הלכו ,תוקעצב לחה ,והשלכ שער עימשמ ץחלנש שקמ לכש ךכ ,"םייחל
 "תדלקמה הייחמ" לש הנקתהה רחאל .םירופיצ יצויצו תוינוכמ יפוצפצב

 קתקתל יתלחתה רשאכו | ,"ףיילנוא טיבמוז"ל יתרבחתה |
 ₪ ...!מרה תא םיניבמ רבכ םתא ,בוט ,"תשקשק"ב |

 .םירידא ןוטפמילפ ליב לש םירויאה !המיהדמ 95 - הקיפארג
 .הקיזומ ןיאש לבח קר ,םירזומו\ םיעגושמ םיטקפאה 95 - דנואס |

 .קיטסיו'ג ףידע ,קסעה תא תצק ךבסמ רבכעה 75 - הטילש
 םיריכמשכו ,תולעפה המכ רחאל :תיתימא הזעב 65 - םייח ךרוא |

 דבעמ :תילמינימ הרמוח.םמעשל ליחתמ רבכ הז ,תוחידבה תא
 ךסמ ,הלעמו 3.1 "תונולח" תכרעמ ,םור-יד-יס ןנוכ ,הלעמו 6
 .לוק סיטרכ ,\/(5/\ רפוס

 ו האשה

 ןיוצמ
 דאמ בוט
 בוט

 ינוניב
 ער

 | = וו - | |
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 טסווק ווק "וועד ו ו ו'יב

 ,םיריעשל ךייש םלועה ,אלפומו שדח
 .ץראה רודכ תא ושרי תויחה ,ןכ-ןכ

 ווצור ןהש המ ותיא תושוע ןה וישכעו

 םויה תועש בור םיקוסע ויה םדאה ינב וליא הרוק היה המ םכמצעל ראתל וס1

 תא רפשל ןויסינב ,םייחה ילעב לש היצנגילטניאה חופיט ...ב תוניצרה אישב

 -ילצמ ויה םה רשאכ ,ףוסב םא הרוק היה המו ?םלועב םייחה ילעב לש םהייח

 שחרתמ ןכא הז לכ ???ץראה רודכ תא םייח-ילעב םתואל םישירומ ויה ,םיח

 ףותישב "אסא סאו כ 0אוקשדואש" .תרבח לש אלפומ טסווקב

 ."דדזמ סח אזחמפ זז"

 ירוקסו לעושה דיר םירחתמ הב ,טמחש תורחתב ,דיריב ליחתמ ונרופיס

 זוילב ,ךלמה רמשמ שאר ול ץצ עתפלשכ ,םיצורמ םלוכו ,הפיו בוט לכה .רבכעה

 ברוא"ש ררבתמ .דיריה תריגס לע תימשר זירכמו םישומח םירמוש לש דבכ יו

 גזמ לע יארחא (088) ברוא ותוא .בנגנ (דדות סא 0 5708₪א15) "תופוסה

 ינב לש םמלועב הרואכל .יופצה ריואה גזמ תא וב קיזחמל תוזחל לוכיו ,ריוואה

 ,םייחה ילעב לש םמלועב לבא ,הלודג ךכ לכ תובישח ןיא ריוואה גזמל םדאה

 .ךלמ טעמכ אוה ריוואה גזמב טלושה

 שאר ידיב ךילע לטומו ,ףוצחו ריעצ לעוש - דיר לש ותומד תא םלגמ התא

 זחומ ךתרבח - יניר ,םגש המ ,אבה אלמה חריה דע ברואה תא ריזחהל רמשמה

 .םיריזחה ךלמ ידיב ךתרזחל תוברעכ תק

 רמשממ (₪11ג) האיא ןגס ךילא םיפרטצמ ברואה רחא םישופיחה עסמל

 תויהל לוכי בנגהו ,בוצק ךנמז .םיריזחה ךלמ אבצמ (0א%) קוא םחולהו ,םיאבצה

 תבינגב הנוילע תופידע םיריזחל יכ הארנ יכ םא ,הכלממב םיניתנהמ דחא לכ

 לע רפסל רתוימו - ץוב רצויש ,םשג דירוהל ןתינ ותועצמאב ירהש - ברואה

 ...ץוב םע םיריזחה לש רשקה

 הקלח אל הקיפארג
 יעטק הכותב תללוכ וא ,אזאס 001861 7"בכ הקלח הנניא קחשמב הקיפארגה

 הרוצב םיריוצמ םיפונהו ,תורורב תויומדה .תקפסמ טלחהב איה ךא ,היצמינא

 ךכב אטבתמ הז ןאכו ,רתויב עקשומה אוה החיתפה עטק ,קחשמ לכבכ .הקלח

 ןיטולחל רוביד רסוחמ ומצע קחשמהש תורמל ,ףטוש רוביד תללוכ החיתפהש

 תרזוח יד הקיזומה .(קחשמה ךרוא לכל אלמ רוביד םייק 6:ןכ-50או-ה תסריגב)

 תוניגנמ רפסמ ופיסוה אלש לבח ,ןבצעמ תצק הזו קחשמה לכ ךשמב המצע לע

 ₪ .תענכשמ הלילעו ,ןיינעל טסווק .ןוויגה ליבשב

 .תורורב תויומד ,םיקלח םיפונ ,90 - הקיפארג

 .ארונ אל לבא ,םינולמיסה תטיש ילב ןיידע ,95 - הטילש

 .המצע לע תרזוח יד הקיזומה .85 - דנואש

 .בוש קחשל הביס שי ,תניינעמ הלילע .100 - םייח ךרוא
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 מו נורדה בטוקב בואה לַש ןיעידומה םיס | |
 | לש לשבתמ "'חירסמ והשמש אוה דשתה ."תופסונ

 תועש דובעל" רז
 המ עודי אל ל

 ,הנושארה תרושהמ 0 לייח רותב ,התא .תוצע תדבוא הלשממה
 הרט סב ה הראו טנא האופקה .תשביה לא דיחי תמישמל תחלשנ
 .ךכב שי סא "םיניינעב לפטל"ו ,עוראה תא רוקחל
 ..םייפגמו רדווס תחקל םג יוצר

 תורצה ,םיד עצ ה המ 7 0 ק וידב לבא ,טקש האַרנ לכה ,הלחתהב
 םירוי 0 יעלקז 6 גוויכה לכמ םיפוקתמ ביואה ילייח :תוליחתמ
 ואו ,ךרבעל םיחלשנ ףַרַט"יבלכ ,םאובחמ םוקממ
 4- ליחתמ" ,ךלש מ"מ פדה
 טוקב וליפא ,םמחתהל

 יעמפ" שדחה קחשמב השעמה רופיס והז
 ו אוטו ואוטו תרבח
 "טרחה ל 9 ו ךשמה
 | התוא "ץ ושענש ,"'אוס
 0 .קחושמה ,ליגר
 ש .םינוויבל תוריל
 וי מוקה םיקחשמה 0 ה ₪ רחא "ו - קו "ובמר" לכש
 יידביש יתועמשמ .שודיח םוש הזה קז ןושמב ןוא - ומדש

 זחא םינו לחו חט םמעש 7 רבד וטל קח

 םיליחתמ | םינ

 לור 0 תוו ומ" דח | ד

 ו
 רו 3 מט הל , \ה]

 [ רודכ תא .יסמח |
  .תחלצ רשאכ  ,ץראה

 יהשלכ | תפפועמ
 המ .רוזיאל תברקתמ

 ןיבל הז ןיב רשקה
 \ םאה ?ימורדה בטוקה
 םינוכתמ | ם"ומבע
 ךודכ לע טלתשהל

 ,דמחנ דואמ טרסה
 ולש הקיפארגה לבא
 תא תפקשמ הניא
 קחשמה | תקיפאדג
 .,ללכב |

 = חדקאב דיוצז

 ו -- 0% ץורל ה

 וח ור מ ןח רו 5/8 האמ( 4 =ווו
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 ינפלמ םיקחשמ דואמ הריכזמו .,רתויב הטושפ הקיפארגה
 !תורחאה תוירוגטקל רשאבו .הארונ אל לבא  ,שולש-םייתנש
 ,/\וכו.18 לוקה סיטרכב קר תוכמות לבא ,דואמ תובוט תוניגנמה
 לבא ,השק יד הטילשה .רתויב םישלחה םיטקפאב עגופש רבד
 לסחלו ץורל ףיכ דואמ הז ךכ-רחא\ המ ןמו חאל הילא םילגרתמ
 טעמכ ןיאש ינפמ ,תוציפקב תעבונ תיתימאה היעבה ....םיעדה תא
 .אל המ לעמו ,ץופקל הלובי ןכ תומדח המ לעמ שחנל ןדמוא םוש
 ריכזמ ידו ,השק יד ,ביבח יד קחשמ והז :דחא טפשמב םוכיסלו
 0 ...לייטסה ותואב םינשי םיקחשמ
 נדמ - 0 "סווג" 0 קחשמה 9 דחיב 0 דש

 הא זז אוס\זמ 0% א בו וה לט אבסה לט אבסה 6 םירנ
 1 שר ל 0 2 דמחנ .המדמה ךרד םילעופט
 םהב קחשל טויס שממ לבא ,סינש

 .הנשיו הטושפ 0

 .דואמ תובוטו תוטילק תוניגמ .5
 ,לבז ,0
 .תומיב לא ,השק 5

 / 0 7 שק די 0/7 כ יי - 7 ד 0 7 יִכָה 3 !

 1 4 הר 7 / לא'יִה/ 3 7% /2% 170ג/יצַכ
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 ,ןבל-רוחשב עא לייִטָס יזוקיח והז , :כזחה איה הייעבה ,ימייכ יד אוה אבה קחשמ ד
 שמחשמש אאאזה קחשמ והז" ,קחשמל הוולמש טסקט ים לע ילוחכ' דואמ לבא
 בושחל םילוני ולש םיתננתמה ומכ םיתזועמ קו .םלוטב וושארה המודמ תואיצמב

 םישנאח לכ תא ואיצותו רואח תא ובכ ,הריוואל וסנכיתש ידכב ?ןיינעמ עמשנ ."וילע
 קחשמה לע םנל רפסא ויטכע ,תיבהז

 ךיא .חויוערפתה ליל רחאל םיחזרושב ררו שתה ,לזמ רסח םדא םיקחשמ םחא

 קטנה  ...הא .,,אוה (םיליחתמ םחא זתיאש) דיחוה סכקשנ .םחליהל ךירצ ?םיאצוו
 הלוע די ואות (הז קשננ 'תוירז תלבגה ןיא) וב ושמתשתש םעפ לנב .''עבטז

 .זכ ,(וז) אדח ...קודזל זליפא דשפאו (ןוזריש ונעי) םימודנוק םירהל !תינ

 ועגנש רחאל אלמתיש דדכב .'קשנה  רווצ ן₪וזה םכלש חוכהידמ :יחנמאה אל ינא םג
 6 .הרזח םמוותי חוכהו אאא תורבוח חוסאל םכילע .םכנ

 קחשמהש םינענט הרבחה יתנכתמ .תוארל המ שי ,הדמחנ יד 866
 חונה ינוג םע בוט בלתשמ הזש ללגבו בוט הארנ הזש ללגב ןבל רוחשב הטענה

 ! םיביננמ םיטמפה ,עסרב הדמחנ הקיזומ 6 יי 4
 ודועו 5אאזה: ,םיקשנ 4) םודב ומכ תולועפה .הדורו תצק 60

 הלואש דירומ = .ןכותה לבא זהמל ןוינעמ ..רכממ יד .0 חדרו:
 .ןורניז לש ואו תוחפלו \ורג סיטרב ,50ונאס גו 05+ ,הלעמו 186 יי

| , 
 | ', : . - ד א>-א

 י1ז'נד דדה דריה
 ו |

 5וווטטר] אגו טק 12 מכ םוקחשמ םע םלוקהו ץראה ידלי תא ונועש רחא :
 ."קור ינו'גב הרי ימ" תא םג איצוהל תרציימה הדנחה הסילחה ומ

 תרגפמ הזיאל רוזעל הסנמש ,יטדפ שלב התא .ישפט דואמ קחשמה רופיס
 ."קוה ינו'נ" הלש רבחב הרי ימ אוצמלנ

 לכ תא גורהל טולחמ חתא 1א ,הדויה תא גורהלו אוצמל ךוא עדוי אל התא
 ידרושב מכ שממ ,לבו חואשנ הטולשהו ,עורג דנואסה ,הבולע הקיפארגה .ריעה

 ללחה

 .םיבזלע םוטרס .660 375

 םילמלממ םונקחשה המ םיניבמ אל 30
 גדהיהל אל ידכ לוב עונפל 5 ןז"

 תוינשל 20 לש בצקב םיתמש ,טרסב םינקחשה לכ לש ומכ 0/2 2/7
 תול/0 האכ רח4 י93/א 097 ,ןות אל יי 6 רכס 9

 ג דוורייש יקחשמ חבדה ליכמה קסיד אוה 60 <0וה תיבמ "דנל .יד .יס" קסידה
 םיננומ רבכ םה .םחוא ןיקתהל ךזרצ אלש םיקחשמ ליכמ אוה אוךאפוטו\ 5-ל םגו סודל

 .המודכו המרופטלפ ,טמחש יקחשמ םה םיקחשמה ,קסידה לע
 רזא( 5 א ם%7ל הטושפ הנקתה תנכות רדסל ךשמא יא המל לאוש נא לבא
 אלו םיבוז אל ,םוולענ אלו הקימארג אל .קסידה לעש סודה יקחשממ חמכ ותלעבה

 !יתימא לבז טושפ ,ינאקסל םיסודש (רוזמיצ) ₪"! המרומטלפ יקחשמ דוע ,םתס .רע'
 6 ,םתומכ וארנ אלש 2! <9מ םירבד המכ דועו ךלש ןיבשת "יתלביק שאקוווא פיל

 ותדנההחא6. |
 ובולע םתס 1

 לונג דחא <דוע >2ה..-

 הווה קסזדב שי םיקחשמ וכיא תעדל ידכ קר | תוקד 15 בשחמה לרנשת ו
 000 ה -.-.-- וא
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 |. תו הזוי
 2. ד

 3. לר
 4. אז אז שנ

 5. ו
 ₪. ואז הזה זיא
 ב ואו( אשה

 10. זז
 ו
 וכ. ואו( א
8 13 

 14. אוזון יה
 - הווטאוווו.אשצ 15 |
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0 1 
 1. א | אא תזזצ

 1 וז ל
 23. אז: טזוא

 14 ו -יצ

7 1 
 - ומ לחלל על
 20. א ןוכא]("עו א
 0 אווז

 :(4אוצ) 5ווויזהז זיוונו טו

 וצחלו ,ינשה קיטסיו'גה תא וחק
 דחיב פסו דרו 1 , 1017 לע
 ודנטנינ לש למסה םע ךסמה רשאכ
 דנואסה תיירפסל ועיגת הככ ,הלוע

 לכ םע קסעתהל ולכותו ,קחשמה לש

 !!!תוניגנמהו םיטקפאה

 :(ףא['ב) פוקה אדר האא טז דזוא זמ

 הרדסב ישילשה קחשמל דמחנ פיט
 ,החיתפה ךסמב :תאזה המיהדמה
 4 4 8 8 א א צ צ ג :תוריהמב וצחל

 ךכל בל ומיש .8 א צ ₪ א צ

 ךסמהש ינפל לכה בותכל םתקפסהש
 לוק ועמשת ,םתחלצה םא .םלענ

 םכל ויהי וישכע .דוקה תא רשאמש

 תא רומגל ולכותו ,תוצצפ ףוסניא

 8 לע וצחלתש ךנ ידיילע ךסמה
 .דחיב פד חזר

 :ואאזה) 1 .\ו וזה :

 םכל ורשפאי םיאבה םידוקה
 ,תושדח תויומד יתשב קחשל

 *רדר דר דדו דרו | " /

 . שש איש ש'ו / .

 אואה ו 11 אווז(

 3. תזרני דדו טיהור

 +.ררוז תומא רוזגו 1. אואן וו ה

 5. סא וזגט טה זהותו דס
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 החע 2000 לש דמשד רוחמל ימומ סלל ד ראב .3ן(ויה ו |
 םוחהב ךרד ץצירפ תווחמו תחווזת הנשכ - ב"הראכ תלוטש .תלדע'נה
 .םועבצ ןוילמ 16.77 .תימנינש הקיפארג קפסמ 3007ה .ןאודהה מ
 .!ח וו ווק ינשמ דבעמ 3כוו! זוצש יכרמ דבעל .תמדקתמ דוביע תלוש
 זא :('ן)-₪₪0\[ ךנוכ לע רבודמ לכה ירחא ןכש .רתווב הבוטה תוכיב .2

 לש יקווישה ור רעדפהו ןוטט הפיא

 < וחקלש תורבח שולשל הלגולונכטה תא תרכומש הרמוח תרבח לש םש אוח 0
 תכרעמה תא הגיצהש קינוסאנאפ התיה הנושארה :תכרעמה רוציי תא ןמעע לע

 "שהו ,ראטסדלוג איה היינשה ,ץראל תאבוימש איה וז תכרעמ - ₪41. םשה תחת |
 .םהימאותלו יס"יפל הבחרה סיטרכב 202[3-ח תא האיצוהש . א \ דד\הי תישיל

 "שהל חצרי והשימש המל ךכ םא .הנורחאה הנשב ץורח ןולשיכ לשכנ 3000ה ₪
 : תורמל .יוקל קוויש - ןולשיכה לש וביטב הצוענ הכושתה ?תלשכנ תכרעמב עוק |

 ,םוחתב רתויב הבוטכ תכרעמה תא ,קדצבו ,וגיצהש םידמימ ירידא םוסופ יעסמ

 * הנושארל הגצוה םש ,'93 (":5-ה תכורעתב תכרעמה התכז ןהל תוחוכשתה תורמלו
 וניא 1002-הש תורמל .ריחמ - תחא הביסמ בוט רכמיהל תכרעמה החילצה אל -
 הגס לש תויטיאהו תונקזה תוכרעמב הרחהמכ , עוצעצכ םיבר יניעב ספתנ אוה ,הזכ
 לע וז תכרעמ ביצהל ידכ (!!!) 5800"כ םלשל םדיצמ ינויגה היה אל ןכל ,ודנטנינו
 ןועיטהו ,ואירמה תוריכמה - האישב 6 הגסה התיה הפוקת התואב .ןולסב ןונזמה

 .תחא ('0-600%| תכרעמב םהל ידש היה ב"הראב סילאיצנטופה תוחוקלה לש קזחה [
 . "נטופ תא ושמימ תוחוקלה לכ - הפצה תדוקנל עיגה קושהו םישדוח רפסמ ורבע [
 , טעמכ רבכ היה אל תורחא םילמכ ,תרחא וא וז תכרעמ ושכרו םהלש הינקה לאיצ [

 "ה לש תוששדאתהה תפוקת הלחה ןאכ .ב"הראב ו[ 16-ח תוכרעמ תא רוכמל ימל
 םוכסהמ (!) יצח לע דמוע םויכו הגרדהב דרי ריחמה :ינושארה סלהה רחאל 30
 תופסוג תורבחו ,תוחוכשת קר ולבוק םבורש םיבר םיקחשמ ואציו וחתופ יי |

 ן

 .36) תונכותו םיקחשמ קוויש םכסה לע ומתח |

 םינשב .םיקחשמל רצונ אל יסיפהש ןוויכמ ,3000"ל 5 יסיפ ןיב תוושהל המ ןיא ₪
 * חותיפש הל וחכונ תובר תורבח ,םיקחשמה םוחתב הצואת רבצ יסיפה תונורחאה |

 תויחל םילוכי ,םיקחשמל ,ישיאה בשחמה לש ואידיוה תולוכי רופישל תובחרה |
 * ,םיארקנ םהש יפכ ,"חידמיטלומ" יבשחמב קושה ףצוה רצק ןמז ךות .םייחוור ךאמ

 הוטו םיגצ ,ואידיוו לוק יסיטרכב הפועל םיטומעה םיבשחמ םצעב םהש |

 וב ינוריא בצמ ידיל עיגה רבדה .תועצעוצמ תופסות ינימ ראשו םימאות םילוקמר [

 , סירחא לעא ומויק ףקותמ קר תאזו םימיא רקי בשחמ ושכריש וירוהמ שקבי ד"
 .םיקחשמ הוחי ולש ידיחיה טעמכ שומושהשב
 : לכ םע דדומתהל לכויש אלמ "הורמיטלומ" בשחמ תיינקש הארה רצק קוש רקס
 רשואמה דליה לש םיללמואה םירוהל הלעי םויה תומייקש (0-א00%-ה תונכות
 .הזב שי םלוכל לבא ,ןכ ?רקי .ח"ש 15,000"ל 7000 ןיב (םייתניב)

 350 םומיסקמ אוה קחשמ ריחמו לקש 2000"כ אוה רומאכ 3020"ח לש וריחמ [
 עשה לש סחיב שי יס יפל םיבוט סיקחשמו 3000-ל םיבוט םוקחשמ ךא ,.םילקש ₪
 וושקה לכבש אלא בשחמה תא ללוש 3200-הש רמוא ינגיא .המאתהב דחאל ₪

 אלו ףותושב אצמיהל תוכורצ תוכרעמה יתש .יסיפ םע ךבתסהל לבח םיקחשמל
 .הנוש ןדועוש ןויכ תורחתב
 לש 0-1 ,ינוס לש ןכ[העַזוזוסח ,הגס לש ןרוטאס :םיבר םירחתמ שי 30/0-ל ₪
 שולשח טעמל . ודנטנינ לש 64 הרטלואו הגס לש 32% ,וראטא לש ראוני ,ספוליפ [

 * תובחרה םע קר ('כ יקחשמו (קחשמ תוינסחמ) םי'גדירטראק תולכקמש ,תונודחאה

 םיטרפמה .200[3-ל הרושי תורחת ולא תוכרעמ תווחמ .,(ריחמה תא .תוליפכמש)
 ידיחיה ןורתיה ןכלו ,רתוי וא תוחפ םיהז םה 31202-הו הלא תוכרעמ לש םיינכטה

 תפצה בקע עגְר לכ ליחתהל תרמועש המחלמב .םוסיב אוה ןהילע 3000-ה לש

 שולש םייתש דוע םע דחי דורשל 30)ה יופצ .תוכרעמ לש בר הכ רפסמב טושה
 ,ומלעו טושפ ראשהש העשב תוחחא תוכרעמ

 ודנטנינו הגס .רתוי םירגובמח םונקחשל תכרעמ לש יןמיד ומצעל ספת 30[3)"ה 4
 .םאתהב םייונב םיקחשמהו תוכרעמה ןבלו רזעצה קושה חלפ 0 תטעמל תורחתמ [

 ; תרקויה םוקמה תא ספתש אטס 0₪0"ה הרקמ איה יומודה
 ןוויכ ריחמה תא דירוהל ךכ-לכ הלדתשה אל 5א% ןכ

 םש ,ורנטנינו\ הגס םע תורחתהלו רתוי תוממעה הגולל חל ךרטצת ואש ן 1-0 ד : |
 * ,תושאר - ?הז דמעמ שובכל 300"ה תכרעמ החולצה ,ןכ םא ,דציכ .חצנל ו וכו אל

 הטילש רחאל ןנערמ שודיח - - תובר תורכח י"ע תרצוימש תילסרבינו)
 "יב 3200ה רציש תוכיאה רעפ .תונש / שה לע ודנטנית הג

 , ה חממה =--....הט''.ה.םםםמהב..האטהההחהר'חחחהה ריר חטההררוה ה החממה

- 
 "ונפואה יצורמ קחשמ - קוק פו 1 :
 הנורחאלש) ביירדדהגמהמ םסרופמה םיע
 רתויב הבוטה ותסרגב ( ישילש קלחב הכז *
 םיקלחנש םינוש םיעונפוא 150 .הכ דע *
 -ילק .םינוש םיבלש 25 .תוירוגטק שולשל :
 תוקד 25*ל לעמו קחשמב םירישה לש םיפ *
 םידספה ,תויוקסותה ינוטרס לט
 תימימש הקיפארג - לכה לעמו .תונוחצנו :
. (9.5]| 

: 

 -בלתה תובקעב ,יתטלחה ינשה םוקמב .1
 :רנא'ז ותואמ תומש ינש ןייצל ,השק חוט .
 תונוכמה טיהל - האוטא\| טסו א :
 לכל תואסרגב אצי '93 תנשב תולורגה
 | ,םידיינה םירישכמלו טיב .16"ה יריישכמ *
 ןלוכ לע הלעתמ 300"ה תאסרגש אלא :
 קחשמה לש םלשוממ רתוז קחעה תווהמו :
 םיהדמ דנואס .5אא תיבמ ירוקמה .
 םינויט םע תיוושכע הקיחמ בלשמש .
 זםיב רוביד יעטק הברהו קוחרה חרזמהמ :
 תבלשמו המיהדמ הקיפארגה .תיניסו תינ *

 0 ו תוהה - 0 ]|

 "7 7 | האצותה - הצוחהו המינפ םוז טקפא :

 .(9.5) .המישנ תרצוע :

 - 8וקתא < דוד וס דוס 3 5 ,

 | טעמכ םואיש רבש ,לכה תא ליחתהש אוה :
 | תוברקה יקחשמ ראש לכ ,םימוחתה לכב *

 | ולש םיוקיח םה הנותחתה הוושב : "
 =  השדח יכה הרודהמה איה 30007ה תאסרנ
 םוינ יהוזו ,בוימא דוא מט"ה כ לט * .
 לכה .וז הרודהמל הדיחיה תיתיבה הסרגה : ,
 תא עיבטהש קחשמה לע רמאנ רבנ-
 רחא קחשמ לכמ רתוי וז היישעתב ומתוח : :
 לכב לש גתומל סאו םשה תא הלעהו +
 (9.0) .ואדיו יקחשמל עגונה 2

 ןיינעמו רזומ בוליש - 51 צא ( 5% .6 :
 .טססאו"ו צח םק דדו טוטו סו | ןיב ;
 לש םיקוחה תכרעמב ךמתנ ולוכ קחשמה *
 ךלהממ לחה אטבתמ הז רבדו א 060"ה *
 ףך הוולנוה םיקוחה רפסל דעו ברקה 1
 00% חסונב איה הקיפראגה .קחשמל ? .
 = | תיארנ אל קשנה ולכ תלעפהש תורמל +
 | ןבדבודה איה הקיזומה .ךסמה לע :
 7 | אל םילימ ,תיטסטנפ טושפ - הגועבש *
 ו9.0! .הוראתי :

 טיהל דוע - האג 50 .:
 ₪4 תיבמ טיב 16"ה ירישכממ :
 נושו ,גסס"ה לע הסרגל הכז :

 הבוטה הסרגל היחו אא ןידכ וניד :
 .הנ דע קחשמה לש רתויב ;
 םינוטרס לש העשמ הלעמל :
 "לועה לגרודכה יעגרמ םיחוקלה : :
 -ורתאה םילאידנומהמ רקיעב ימ 2
 אל ךא תיבציק הקיסומ ,םינ :
 קחשל רוחבל ןתינ  .הביהלמ 1
 (!) .תונוש תוביטקפסרפ .עבשב ;
 לכתסיהל ןתיג רזוחה ךוליהבו :
 0 "ו ש) ו ללמ ב

 | = ו רפא -|- |
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 \רופס-

 יל סורכ - יל יג ןיא סא
 ינאשכ בשוח ינאש המ ךרעב הז "!!!הט ,ההאאאא'צ ...ההאיוה"

 ..תאזה הדוקנב םימוד ונלוכש חוטב ינאו ,ול סורב םשה תא עמוש

 ולוכו ,ול טורב לע שדח קחשמ יתלביקש הז זמור ינאש המ ,ןכבו

 תואצוי אל הלאה תוחווצהו ,"...אאי הטוה ...אאוה" :הככ ךרעב עמשנ

 תוכיתחה םג .קחשל יתקספהש ירחא יצחו העש רבכ שארהמ יל

 סח גססמא יכ ,דיהמ יל תואצוי אל ביירדדהגמה טלש לש תורובשה

 .הנשה יתקחישש ןבצעמה קחשמה קפס אלל אוה

 ףורגא וב איבהל םיסנמ םתאשכש ,תוכמ קחשמ םכמצעל וראת

 תחווצו ,םיבוביסו תוטלאס ינימ לכ השוע םכלש תומדה ,הטיעב וא

 ינא ןכבו זהה ,ןבצעמ עמשנ .הכמ םוש תנתונ אל לבא ...תולוק ילוקב

 . י'דכ םאאהססאיב קחשל םכתא ןימזמ

 ומכ יכ ..."דחא םויל סאואמ דוד" תוזהל

 .דימת ינא הככ ,קחשמה לע יתנבצעתהש

 טרס לע קחשמ ףוס ףוס
 | בוט יושעש

 :טלש רובע יתמלישש רחאל בוט
 .רפסל ליבשב יתרזח ,קסורמה ביירד-הגמה

 .,רתוי וא יצחו הנש ינפל :קחשמה לע םכל

 :וייח רופיס תויהל רומאש םייובמ טרס אצי
 וליפאו ,ותוא יתיאר ינא .יל סורב לט

 ,ופ"גנוקה יטרס לכב ומכ אל םנמא ...יתינהנ

 קחשמה לכ .יתנהנ לבא ,תוינש שמח לכ תוכמו דבכ בוביד םיליכמש

 דבלמ ,אל ותו ,טרסבש תוכמה יעטק לע ,םצעב ,ססובמ ולונ
 הטילש וכותב רצוע קחשמה .םשו הפ םישפוטמ רבעמ ינוטריס

 .רדסב איה ,םילגרתמשכ לבא ,סופתל השק שממש ,הליעגמ |
 :הפי טלחהב לבא ,לולכשה איש אל םנמא ...הבוט ולש הקיפארגה

 לכ לש דחוימב הקלח היצמינאו ,תויומדה לש םיביבח די ירויצ

 תא םישל וחרט אל וליפא ...ירמגל תימתס ולש הקיזומה .תוכמה

 .?/כ/ 00/30 ,ק6ימ7 6/30/40 /0722//00/-0/32/ ]א 0, 5ה .6/02/ ,הדיככ ,ק60/ 7/8 03/7

 תא יתבהא דואמ ינא יכ ,לבחו ,קחשמב טרסה לש הקיזומה

 תוחווצ ינימ לכ ,רומאכ ,ירמגל םיליבד םיטקפאה .טרסב הקיזומה

 קוחצמ ץצופתמ ופ"גנוק עדויש זמ לכש ,תובולע ופיגנוק תוקעזו

 :ועמשמכ וטושפ ?קחשמב בוט המ ,ךומנ הז לכ םא זא .ןעמשל

 היצביטומ ןימ הזיא יל ןתונ יל סורב תא םיקחשמש הדבועה םצע

 עדוי אל .קחשמהמ יתינהנ וליפא ,םיוסמ בלשבו ,קחשל ךישמהל

 ןקחשל םרוג יל סורב תא םיקחשמש הדבועה םצע לבא ,המל

 יתלחתהשנ ,הזל בל ומש םירוהה וליפא ..."קזח" רתוי שיגרהל

 טעמכו הרוחא יתלפנו ,הנטקה יתוחאל תובבוסמ תוטיעב תתל

 ..שארה תא יתחתפ

 ןושארה תוכמה קחשמ אוה כא 00% ,תאזה הדבועל דבלמ

 תונויער לע ןבשחש ןמז הברה הברהב

 תוכמ קחשמ אוה קחשמה :וב םיירוקמ
 רשפא ,םעפ ידמ ךא ,יתרוסמ דחא"לע-דחא

 ינש רמולכ ,םינקחש השולש וב ויהיש

 ףיכה רוטקפ תא הלעמ רבדה !םיביוא

 דצמ ,האלה ךישמהל ןוצר ןתונו ,הברהב

 איהש ,הטילשה לע דואמ השקמ רבדה ,ינש

 ...יכה יכה אל הככ םג

 הטילש לעב תוכמ קחשמ ?ןיינעלו רוציקב
 ,ביבח דנואס ,הביבח הקיפארג | ,הביבח

 ₪ !לודג - יל סורבו ,םיירוקמ תונויער

 .תויפיצב תדמוע .90 - הקיפארנ
 .תחתל הוושו תיטיא .60 - הטל
 .םתוא םיסנואש םיפוק לש תוחווצ םתס 70 - דנואמ
 יכ ,ןמז הברהו םימעפ הברה קחשל רשפא 94 - םייח ךרוא
 .ףיכ קחשמה
 תונויער הברה ךכילכ יתיאר אל רבכ ןמז הברה 99 - תוירוקמ
 .דחא קחשמב םיירוקמ

8 | 
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 תרבוע איהשכ םידיקפת קחשמב תומד השוע המ
 עמשנ הז סא .הרוט הנוב - ןבומכ ?ףסכ אלמ
 .האבה הבתכה תא וארקת ,אלפנו סיסקמ סכל
 שאר באכ (דואמ) הבדה סג הז הריטש רבתסמ

 אל םא :דואמ בושח רבד אוה ,םייחב ומכ ,םידיקפת יקחשמב ףסכו ל
 ,לבא .תומת איהו ,לוכאל המ הל היהי אל - ףסכ ךלש תומדל היהי
 .הזל רבעמ תצק דוע אוה םידיקפת יקחשמב ףסכה

 ,תועבטמ - ןוממ לש םינוש םיגוס םימייק םידוקפתה 'קחשמב
 יגוס .ךפסכ לכ תא םיסלכאמש בשחמ יסייטרכו ןיפילח רחס ,תורטש
 רחסו תועבטמ םה םידיקפת יקחשמב רתויב םיצופנה םולשתה
 םה קחשמ לכבו ,םינוש םיקחשמב םיעיפומ תועבטמה .ןיפילח
 ,חפ ,לידב ,ףסכ ,םורטקלא ,בהז ,הניטלפ .תורחא תוכתממ םיזושע
 יסיטרכו תורטש) םירחאה םולשתה יגוסב .לזרבו הזנורב ,תשוחנ
 תורטשה .ןרודש - ינדיתעה םידיקפתה קחשמב םישמתשמ ,(בשחמ
 תויומדהו רתאמ ךא ,דבלב רוחשה קושב היינקל קחשמב םישמשמ
 .רוחשה קושב בר שומיש תושוע ןה - קוחל ץוחמ תויח

 תא םיליכמה בשחמ יסיטרכב תושמתשמ תויומדה יקוחה קושב
 תונקל הצור תומדה רשאכ .תומדה תושרבש ףסכה לע עדימה לכ
 דימו ,תונחה לש בשחמב רבעומש ,סיטרכה תא תנתונ איה ,והשמ
 רשפא .ינדיתע יאושא סיטרכ ןיעמ והשמ .סיטרכהמ דרוי םוכסה
 - םיוסמ םוכס ליכמ סיטרכה ךא ,וב שמתשהלו הזכ סיטרכ בונגל
 .ונממ גורחל רשפא יאו

 = 5 "חח  ואשק[ייושיי וו וו < ו ב[ ה-2 ₪ -- = י.

 דד"

 ?ףסכב תומד השוע המ

 - ךל ןיא םאו ,ךדי ףכב חנומ םלועה - ףסכ ךל שי םא ,עודיכ
 !?ףסכ הל שיש תומד השוע תאז לכב המ זא .ץובב התא

 זויינב איה ,םידיקפת יקחשמב ףסכ זובזבל דואמ תלבוקמ ךרד

 - ףסכ הל שיו תיעיבר הגרדל העיגהש תומד לכ ,המ םושמ .הריט
 (בהז תוסיפ) ז"פ יפלא המכמ תולעל הלוכי תאזכ הריט .הריט הנוב
 ,לבגומ יתלב ריחמ דעו

 וא ,אבצ הל היחיש ללב ךרדב הצרת הדיט המצעל הנובש תומד
 הדימא תומד קרו ,דואמ רקי רבד איה אבצ תקזחא ,םירמוש תוחפל
 .אבצ קיזחהל המצעל תושרהל הלוכי דואמ

 :אבצל "ריחמ תכרעה" םכינפל ,יללכ גושומ לבקל ידכ
 סוס לכ .ז"פ 400-ל 150 ןיב הלוע דחא המחלמ סוס - םיסוס

 .ולש ןושארה ברקב תומי אוהש םיניינועמ אל םא ,ןויריש םג ךירצ
 םג תונקל ךירצ ךכל ףסונב .ז"פ 2000-ל 100 ןיב - סוסל ןויריש

 ליבשב הז לכו) םילוז אל הלא םגו ,'וכו המתיר ,לוע ,ןסר ,ףכוא
 .(!דחא סוס

 - ותרשכהב יולת ,ריכש לכל .אבצ רוכשל םג ךירצ ךכל ףסונב
 . ז"פ 10 דע םלשל ךירצ - תשק וא ילגר ,םילכ אשונ אוה םא
 וא סדנהמ ומכ - והשלכ דמולמ םג רוכשל הצור התא םאו .שדוחל

 ןבומכ :.שדוחל ז"פ 200-ל 100 ןיב ול םלשל ךרטצת - לכירדא
 - תפטוש הלכלכ םג ןממל ךירצ (םיסוסל םגו) םיריכשה לכלש
 .םירוגמו ןוזמ ,רמולכ

 ליבשב תונוירישו קשנ ילכל ללכב ונעגהטש יל דוע הז ל
 ?קשנ ילכ ילב אבצ לע עמש ימ ירהו - אבצה ,
 ףסכ תוסיפ רפסמ ןיב םיענ קשנה ילכ יריחמ
 תשק חדקאל בהז תוסיפ תואמ המכ דעו תינחל
 - תשק וא ברחל ריחמה רשאכ ,סובקרא וא
 ןיב ענ - אבצב רתויב םיישומישה םיקשנה 0 |

 4 אוה םינוירישה יריחמ ןכ ומכ .ז"ם 300"ל ו

 דע וו םה תודסקו םינגמ יריחמו ,ז"פ 0 -

 .ז"ם 0
 ףכמ .אבצב לייח לכ ןיורשל ידכ - םוכיסלו

 ןיב לייח לכ לע םלשל ךרטצת - שאר דעו לגר
 תגרדש המכ - ללכ ךרדב רשאבכ .ז"פ 45407ל 3
 ןוירישו קשנ לבקי אוה - רתוי ההובג לייחה

 .רתוי םירקיו םיבוט |
 המ .ןגומ םג אוהו ,תיב ךל שי וישכע זא

 םיחיטשו םיטיהר תיבל סיננהל םג ךירצ ?האלה
 והשמל ךלש הריטה תא וכפהיש םירבדה ראשו
 וב עיקשמ התאש ףסכה תא הווש תמאבט
 תופעות-ןוה ןבומכ הלוע הריט לש םינפ בוציע
 .ןטק אל שאר באכ השוע םגו

 תא ךכ לשב וטשפ תוריט ונבש תובר תויומד
 ורדרדיה וליפא ןקלת) תובוחל וסנכנ ,לגרה
 ךלש תומדה תבוטלו ךתבוטל זא ,(...תונזו עשפל |
 לגוסמ תמאב התא םא דואמ בוט בושחת -|
 ליחתמ התאש ינפל ,הריט לוהינ לש לטנב דומעל
 ₪ .ירחא אלו ,התוא תונבל

 דרב מ -| -|
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 / / ."וויסינ ת?וקנ" תשי6 תא ריכא י?.נא.י? קח6אש יא כ
 הרפוש א(6 ,/כה האכה א[ ה6י6 ול6 רופס יריסא ריאא

 ןהירוסיס תא רַס6נ תויוא?>1
 'זויסינ תדוקנ לש המכח ארונה הטישה תא ריכמ ג קחישש 'מ
 תא םיסשמ ויה םינקחשה .ךלה הז הככ .בהז עבטמ לכ לע תחא
 ,(!1) םינכסמו םינטק םידלובוק לש םימלש םיטבשב םהלש תויומדה
 ּוצצ םואתפו ,תוגרדב םילוע ויה םה .'ןויסי/ םיחיוורמו םתוא םידדוש
 ןוא לע רתוי ודמל םה ,תורפושמ המיחל תוקינכט םוקמ םושמ םהל
 .(םירפושמ הלצה ילוגלג) םינוקרד לש תופישנו םימסוקמ קמחתהל

 הקזחתה םינהוכה לש הנומאה ,םישחל הזמ םידמול ויה םימסוקה
 תמירעב םואתפ טיבהלמ קר לכהו ,דועו (םישחל יליטמל םישחל רתווי)
 .ואצמ םהש הפיה בהזה

 !?רשקה המ
 זלז תועבטמ תויהל םירומא הלא

 תומזנחמש תונטק תורמזא םהילע תוטורח
 רתויה םירבדה דחא היה הז ?תומדה תא
 2 , אפ"ה םע ,הדבועו .קחשמב םיקופד
 | ךכ-לכ הז המלו .התומ תא האצמ וזה הטישה
 | ,רדסב ?'ןויסינ תדוקנ םצעב וז המ ?םטמוטמ
 | םיקוחהמ הפיה רבסהה תא יל ואיבת זא
 | ןויסינו רפושמה ןוחטיבה תא גציימ הז"ש
 ססוק םא ."...תומדח לש רבטצמה םייחה
 (!וניימדת - ייק.וא) דרושו ןוקרד לומ םחלנ
 אל ינא ,תושק תויווכו בר למעב ותוא לטוקו
 דומעי אוהש האבה םעפבש ללכב חכוותא
 ץופקי אוה הפישנ קשנב שומחש רוצי לומ
 לוגליגש תויהל לוכ' ,םצעב !רהמו ,הדיצה
 דגנכ תוחפל ,עגר ותואב רבכ הלעי הפישנ יקשנמ תומדה לש הלצהה
 תונמואב ולש :תומדקתהה ןיבל הז ןיב רשקה המ לבא .םינוקרד
 ןוקרד חצינש םסוקה תא יל ואיבת ?ןויגיפב תונמוימ םע המו זםיפשכה
 !ןויגיפ םע

 ?םיבנגהו םינהונה םע המו
 ?םחליהל ילבמ הייסנכה תא םיתרשמש םישנאח ?םינהוכ םע המו

 לשמ רתוי ילוא ,םינשה םע דואמ הקזח תויהל הלוכי םהלש הנומאה
 ומכ אלו תמאב אוהש ומכ םלועה תא וייח לכ האורש םחול ןהונ
 םיססבתמ םינהוכ ישחל םאש ינוזגה אל .רמא וב ןימאמ אוהש לאהש
 לכ לשמ רתוי הבר המצוע היהת היסנכ ישאר םתואל זא ,הנומאה לע
 לדגמב וייח לכ תא תולבל לוכי םסוק ,לקשמ ותוא לעו ?םחול ןהונ
 ןמוימ םשמ אצי אוהש יל ונימאתו) ולש תונמואב קוסעל קרו בוחט
 םיפורתנקילה לע שא ירודכ רזפל קר עדויש םסוק לכמ רתוי םישחלנב
 .(!!לש םינכסמה

 פיט דוע תדדיח זא ,בגב הריקד םע גוע תדפוש זא ?םיבנגה םע המו
 ךוא יל הארת לבא ,(!טקשב שממ) טקשב תכלל ךלש תלוכ'ה תא הפיט
 ורכזת - בגאו ,תוויק לע סופיטו ,לוענמ תצירפב הז תא םימשיימ
 לוכי .בנגש ךכ ,הנוכת לכ רפשל המבב רחוב ןקחשה םיקוחה יפלש

 םילוענמ תצירפ תונורשכב בר שומיש ךות תוגרד המכ תולעל
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 ולש תוריק לע סופיטה ןורשיכ תא קר רפשלו תודוכלמ יוליג/תרסהו
 ובש ןמזה לכ לע ובשחתו ,(אמגוד םתס ,םישנא ,אמגוד תאז) לשמל
 תואקתפרה ינ ,הזמ הברה שיו) האקתפרה וזיאב תואצמנ אל תויומדה
 דחא ףצרב אב םכלש מ"השה לש 1.0-ה לכ םא הלא ,ףצרב תואב אל
 קדנופב םיבשוי קר ?הזה ןמזב םישוע םימחולה המ זא .(רצק דואמ
 םא ?(םלוכל תוכייחמש תודמחנה תונבה םע 'םיקחשמ') םיתושו
 ,םיאלפ דרת איה ,ברחב ךלש תּופָשָאְה תא ןמאמ אל התא שדוח ךשמב
 נרחב םינומיאה לע קזח דובעל רשפא יא ,ןקחשה דגנ דבוע קר אל הזו

 זהזה ןמזב

 תומדה לע הטעומ העפשה
 תומדה לש תויונמוימה לכ

 תונקתפרהה תפוקת ךשמב תולוע
 ןמזמ דואמ תונתשמ ןה לבא ,הלש
 השק ןכ תולוע ןהש לככו ,ןמזל
 טילחהש םחולל .ןתוא רפשל רתוי
 ענושמ יל וטיו) םינוקרד דצ אוהש
 רתוי ריהמ בצקב ורפתשי (המכ
 םטקו הפישנ דגנ הלצהה ילוגליג
 ילואו ,(םהב םישומח םינוקרדש) |
 םידחוימ םיסונוב ול ויהי וליפא |

 ,ןויסינ ךותמ םינוקרדב המיחלל
 םעו ,םהלש הדחפהל תודימע רתויו
 .עזגה לע םינותנ רתוי םג ןמזה

 ולש לאה ?רגויסימ ןהוכו .םהלש הפשהמ תצק טולקי וליפא אוה ילוא
 ירושינ ול ורפתשי הפיאמ לבא זוינשיה תא הפי ןיעב הארי אל
 רובידב .רתויו רתוי הסנתי אוהשכ הלעת אל ולש המזירכהו ?המיחלה
 באפב הבישיב לטובמ אל ןמז הלבמש תפלט וא ?םישנא םע עגמו
 תואמגודל לובג ןיא ?םיבשהו םירבועה לש םהיתוחומ לע תונמאתהו
 .הזה גוסהמ

 תונמוימל תומדה לש הייחב ןויסינ לכ ךוישל רשפא יאש םיכסמ ינא
 לבקת קוידב סונוב הזוא בשחל ידכ לכה תא דעתל רשפא יאו ,תמייוסמ
 ידוזלע עלבנ רבכ התא םימעפ המכ) דיתעב המוד ןויסינ לע תומדה
 ,תדמול התיה איה זא םעפ םידשע תומדל הרוק היה הז םא ?ההוב
 המכ לבא ,הזמ לבוסש ההובה הז היה םירשעה םעפב וליפא ילואו
 רטפיהל רשפא יא .(?םיהוב ידיזלע םעפ םירשע םיעלבנ םינקתפרה
 העפשהה לבא ,'יללכ ןויסינ'ל םתוא ךיישל רשפא ,םהש ומכ 'ן"קנ'המ
 .הטעומ היהת ה'תונורשבו תומדה לע םהלש

 (קיפסמ םימכח ויהת תרמוא תאז) יתעד ףוסל ודרת םתא םא
 ךירצש הנקסמל ועיגת זא (םימכח ויהת תרמוא תאז) יתיא ומיכסתו
 תויהל לוכי יונישה ,הזמ להבהל ךירצ אל .ן"קנה תטישב המרופר עצבל
 םיבצמ םע תקסעתמ איחשכ םיסונוב תומדל תתל לשמל ,ןופצפ
 ןכלו הבושח תורידתהש בל ומיש בגא) דאמ תובורק םיתיעל םירזוחש
 ["קנה תטיש לכ תא שדחמ תונבלו קרפל וא ,(ומצע לע רזוח ןויסינה
 ₪ .םכלש םעטבו םכב יולת לכה
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 "ותנמ םיעבונה םידחוימ םירושיכ הל שיש תומד איה בנ)
 ראשל בנגה ןיב לדבהה .ןפוד יאצוי םירושיכו םייסיפ םינ
 ,םייעבט םירושיכב שמתשמ בורל בנגהש אוה תויומדה
 הברה םנשי .בונגל בייח אל ,בגא ךרד ,בנג .םימסק אלל
 זיחסמ וא תודוכלמ קוריפמ דואמ הפי םירכתשמה םיבנג
 םירושיכה תא ול ה'היש גוהנ יללכ ןפוא לכב לבא ,הט
 .תוקמחתהו םילוענמ תצירפ ,תוסייכ :םואבה םייסיסבה

 לכ .נגגה תומד לע תרוקיב הברה יל התיה הלחתהמ =
 "יומד בורל סה םיבנגה ירה ,יופכו ץלואמ יל הארנ ןויערה [

 םה ןכ םא אלא ,םיטסילאודיבידניא םישנאו תו
 םיקלחתמ אל םלוכ לש םירושיכה ךכ םגו ,תורובחב םיענ 1
 שי .תוינוכמ ץרופ לכל אל .תואלפומ תוירוגטק ןתואל [

 שי .(61 טסו ₪ה) ילותח ץרופ לכל אלו ,תובנגתה |
 "צמה םדא םע ךלת הרובחש המל ,ךכל ףסונב .סויכ תלוכי [
 ,םילולע .םה ,לכה ירחא .בנג אוהש ומצע לע ריה |
 !דשוח יתייה ינא ,םשוכר לכ תא בונגיש וב דושחל קדצבו 1

 לעב הצר אל ,הכרעמב הנושארה האקתפרהב הז ללובו
 .בנגכ ריעב עודי היהַש םדא רוכשל ונתוא רכשש הלגעה
 ותוא הכיז ןבומכש רבד ,הלגעב אבתתהל בנגה ץלאנ ןכל

 \ ו

 התה לע רבדנ הבה ,ףסכ לע םירבדמ דוע לכ

 סרהנ 0 הז .רכשב אל לא ,תוירוקמ לע תוחובשתל
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 / ףשכמה םע "םיירפסמו ריינ ךבא" קחשת לא םלועל לבא ,םלועל) ךכ רחא םישדוח המכ
 .הנשמ שממ אל ,םלועמ ונלש רכשה תא וניאר אלו (אל םלועל ,םוקיב רתויב קזחה

 ?לזאזעל הז המ .תודליגה הז םיננגב יתוא דירטה דימתש רבד דוע
 - הזכ םייקש תעדוי הייריעה ,ינויגה המכ ,ןוכנ .םיעשופ לש ןוגריאב הפ רבודמ

 ְּ -תהל ךישממ ןוגראה לבא .םלעית ימוקמה עושפה תייעב - וילע טושפת איח םאש ,רבד
 ילוא בוט .תורדתסה יסקנפ םילבקמו ,רבח ימד ןיעמ םימלשמ םג םיבנגה לכו םייק
 . הממ םיבנג תדליגל המוד רתו! ונלש תורדתסהה ילואו ,דחוימב הנוט אל היגולנאה
 סאה .הזה עטקה הז המ תעדל הצור יתיה ,הרקמ לכב .םאאאאאאתס .םיבשוח ונחנאש
 ?תונקת םע המו ?ריכזא אל ומש תאש םיוסמ ןוגריאב ומכ היטרקוריבו םידיקפ םש שי
 ."בונגת אל"

 הברה תויהל ךירצ תויתימא םיבנג תודליג לש םלועה ,תוניצרב .םםפאאאאאאתס
 םייתלשממ תודסומל טסיפמרטה ךירדמ" רשאמ "קדנסה" יטרס ומכ רתוי
 -ישנ קלחל :דומלל ליחתהלו םירנויפאמ יטרס הברהב תופצל . :פוט הנה ."םייטקרוקיב
 הנמלאל תכפוה איהש ינפל והשימ לש דיתעל הנמלאל גואדל ,תונוטיסב תוומ תוק
 "גמה םירבדה לכ - ןוטב לברעמ  ,ראשה ןיב ,ברועמ היה הבש "הדירחמ הנואת" ללגב
 | ,הדְליִנְל ל תא וכפהי םה םג ,היפאמל היפאמה תא םיכפוהש הלאה םיבינ

 -קמב וייח לכ תא עיקשהש םדקתמ בנגל סעבמ רתוי רבד ןיא .םסק הז רבד דוע
 רבכ דמול אוהש המ םילימ 2 םע תושעל לוכי סופספ םסוקש הלגמ אוהשכ רשאמ ,עוצ
 אל סה בורל הלא לבא ,םימסוקמ םידלוסש םיבנג הברה םנשי ןכל .םינש רשע הזיא
 "<  ,םהלש תויעבטה תולוכיה לכל ףסונבש הלא בורל םה ,יטקרפה גוסה .יטקרפה גוסהמ
 זפהל ךרטצת אקווד יתמ עדוי אל םעפ ףא התאו רחאמ ,םיינש וא ףושיכ דומלל םיסנמ
 \ .הריהמ תורוא תגוצתב ןטלוס לש םירמושה תא עית

\ 

 :םיבנג יגוס
 "יבדניא גצייל האבש תומדכ בנגה לש תויתייעבה לע הלחתהב יתנעטש המ תורמל

 | עיקשהל ךירצ ,תרדוסמ הרוצב בגג םיקחשמ םאש בשוח ינא  ,םיטסילאוד
 ןפואב ילו .עקר רופיס ךירצ אוה תומד לכ ומכ ,ןבומכ .ולש ןונכתב הבשחמ
 \ ,\ יסממ םתס וא ,םמעושמו רישע ,םותי :םיעובקה השולשהמ סאמנ ישיא
  "פהל ןמזה עיגהו תיתרבח תונכסמ לש עטקה תא וניצימ תמאב .הסנכה
 ,הז םע קיס

 םירפס ןומה ובתכנ .הירפסל םכתא תונפהל ךלוה ינא ליגרכ וישכע
 דוה ןיבור) םייניבה ימיב םיבנגה רולקלופ לע וא ,היגולונימירק לע
 ₪ "בוע - הז לע דבוע היה והשימ םא הכרעמ הלחא תויהל לוכי היה
 = ץיקשהל םיצור אלש הלאל .(בשחמ קחשמ לש הלחא רצי אוה ,הד
 | "'שי לע וא םיחיטש ילעפמ לע אורקלו ןותיעה תא חותפל רשפא
 | .םיחטבומ עפשב תונויער ...תוידרח תוב

 דימת ינא "?הז בנג גוס הזיא" :םינטק םיטרפ המָנ דועו
 = הנבמ לכל סנכיהל םיעדויש ,לותח יצרופב בר םסק יתאצמ
 לבא ,תאזכ תומדב עיקשהל יאדכ טלחהב .לוענמ לכ ץורפלו
 ץורפל לשמל .תיטנגלאו הקומע רתויש המכ התוא ריאשהל
 תדמועה ותב לש ןמויה תא בונגל ידכ רישע לשומ לש ותיבל
 רשאב היתודיגב לכ לע רפוסמ ובש ןמויה ,םייתרחמ ןתחתהל
 םימילא םיבנג םג ןבומכ םנשי ץרופה בנגה דבלמ ?אל ,ביבח .ןה
 דועו םיינכטה םיבנגה תא ,(םחול קחשל ףידע רבכ זאש תורמל)
 .םטרפנ אל םוקמה תמחמש ,םיבנג לש דואמ בחר ןווגמ

 ו = - שב החממה מ . - =
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 אמגודל תומד - 10 זוסתוד סא אסד דס וס מוז
 ןאר ימ :םש

 ,םישוחינ 3 :עומ |

 .תבנג :עוצקמ |
 א .(צ :חוט) |

 לכב ידימת עושעש תאצומו הריעש ,הנטק איה םתומכו ,זזג1 1 [א(;[ז איה "ימ"
 \א םותי וא אות ומצע תא דבכמש בנג לכ ,ןבומכ) המותי איה ,השוע איחש רבד .
 ,םייפיצפס החפשמ וא תיב םושל הרושק אל ןכלו ,(םהינש וא יקלטיא 4

 השוחתל תדגנתמ איהַש אל הז .ףסכה ללגב אל ,עיתפמב ?תבנג איה המל זא
 ידמ רתוי המצע תא ןכסת אל איח לבא ,בהז תועבטמ אלמ סיכ לש תגנעמה

 רשפא זא יכ ,םיפי\ םינטק יוצר) םיפי םירבד הז ,תבהוא ןכ איהש המ .ןליבשב |
 ןבא ףידעת איה ללש תקולח לכב ןכל,(םעפ ידמ םהמ לעפתהלו סיכב םתוא בוחסל ן

 ינימ לכ םגו .םיטישכת םגו .ףסכ לע (הרקי אל וליפא) תצצונ ןח
 .םינרקסמו םינטק םירישכמ |
 רזומה קוסיעל תירקזעה הביסה ירה וז יכ !תונרקסה ביטומ לע ונילע !החא |
 .הלאכש םיינויגה אל םירבד דועו םילוענמ תצירפ ,תוריק לע סופיטב הלש |

 רוקחל הריעסמ תונמדזה איה הליבשב האקתפרה לכ .ןרקסו ןטק רוצי תמאב איה
 ןורדסמ חל ונת ,(זיירפרטנאל תפרטצמ התיה איה החמשב) עדונ יתלבה תא
 ותוא רוקחתו .תרשואמ היהת איהו ,םיגרוסו םיזיז ,םיכוכ אלמ ,לתופמ
 בורמ ,םיישפט םירבד םימעפל תושעל הלולע איח ,תמאה ןעמל .תובהלתחב
 ןזוא ...ספוא ...הזה ריעשהו רוחשה רבדה הז המ ןיינעמ ...ממה) תונרקס

 ץופקל תדחפמ אל איה כ"דב .(!51111 ...ולש םיחאה 54) הנהו...קרוא לש /
 תונכסהו (...םיישפיט הז המ םירבד תושעל הל םרוג הז םימעפל ,בוש) המידק
 תאזה הרעמה ,דחא 1: קר יל שי םא המ זא) התוא תועיתרמ אל תוירשפאה

 דאמ דאמ דאמ איהש דחא רבד קר שי .(דיפל הכירצ אל ינא ,אל..תעשעשמ תיארנ |
 רשיו עגר וססהי אלש ,םילתופמו םייקנע ,םיקלקלח םידוצי .םישחנ - ונממ תדחפמ /
 ךומסל רשפא ךיא) םירבכע םילכואו .םויסרא ארונ םלוכו .הרהזא ילב ךתוא ופקתי *

 לכוא היה שחנ חוטב ,חא הל היה םאו .(!םירבכע לכואש והשימ לע
 .ותוא

 םע בבותסהל הפידעמ דימתו ,רתויב תיתורבח הדוצי איה הזמ ץוח אש" |
 הז לבא ,1,ואזז/ז 1, אל םנמוא איה .רשפאה לככ הלודג הרובח [[ ₪

 ךיישה שוכר התושרל ריבעהל הלש תובהלתהב רתוי אטבתמ ₪ / |
 טה ,יה) הרובחל תונמאט רסוחב רטאמ ,רחא והשימל תימשר | 1
 -ילחי טה המ םושמ םאש ןבומב .(םיעשעשמ דאמ לכת ךסבנ 8 1 |

 קלתסת דאמ רהמ איה הגוי דומללו םוקמ הזיאב בשייתחל וט 1,000 נ
 .םומעש בורמ |

 א'ה לכה ךסב .םירחא םירוציל הלש סחיה - ןורחא רבדו ו
 לא הדמחנ איה זא הילא דמחנ הז םא - תיטרקומד דאמ =

 לכ םע תרדתסמ ידו ,םידמג הצירעמ איה .הרזחב הז |
 דזכ) םיקורי םירוצי יפלכ תיעבט תונדשח הל שי ,ראשה |

 וא אוה קוריש המ לכ" :רמוא קיתע יטיבוה םגתפ ,רוכ
 םימגתיפה דחא הז ,"רחא והשמ וא לורט וא ,ןולבוג
 זרוא ומכ םירוצי םגו ,(המכ דוע הל שיו ,הילע םיביבחה
 ןבומכ ,תמזגומ הניא חלש תויתודידיה .תדהוא אל איה םיק
 ףשוחש רוצי)
 ,תועדוותה תונויסנל יואר אל תודדוחמה ויניש 50 תא ךילע
 ילב והשימ אנשת אל םג איה לבא .(קורי אל אוה םא וליפא
 ₪2. .הזל יואר אוהש החוטב תויהל
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 לריעה יבחרב םיכלהתמה םימימת םייתפמ ותוא גישהל טושפ רשפא סא ץמאתהל המל .ותוא חיוורהלמ

 - <רתויב טיצלמומ םירפש 0000/00 7
 אוה לבא ,גסאש לש רפס - םיבנגל םלשה ךירדמה

 םיפיטו תועצה וב שי .רתויב בוטה םלשה ךירדמה יתעדל
 .םידחא רזע ירמוח ינמ לכל ףסונב ,קחשמל

 רבד - ןיריפסא טרבור לש "םיבנגה םלוע" תרדס
 הרדסה .ןיריפסא ומכ החפשמ םש םע םדא שי , ןכ ןושאר
 תרדס לש יפוי .םהלש תודליגבו םיבנגב תקסוע תאזה
 בשוח ינא) תוסנל הווש לבא ,ץראב אוצמל השקש םירפס
 םעפ יא םא - דוה ןיבור (יקצמיטס לצא ןינמזהל רשפאש
 ךירדמה הז ,ריעל ץוחמ םיעשופ תרובח להנל תוצר
 .ללכב ער אל םיבותכו םירופיס לש יפו' .םלשומה

 ירה) ןיקלוט יבותכב םיבנגל תוסחיתה שיש תורמל
 - ?םידמגה םע תאצל ידכ ובליב רכשנ דיקפת הזיאל
 :יבדניאכ רתוי הלא ,םידגואמכ םירכזומ אל םה (!ץרופ
 .תונורשכ םע םילאוד

 :םיצלמומ םיטרס
 .הבינג וא הייפאמ ,עשפ טרס לכ

 רמוש חרזאל היצנטופב בנג לכ ךופהיש טרסל הצלמה
 .הוניטנרט ןיטנווק לש תרומשא יבלכ :דיאונאראפל וא קוח
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 תלבט תא תונשלו אורקל ןתינ דציכ ונמל 5 ןויליגב]
 6 ןויליגב ,ן[כמ רחאל .%6-ה לש םיעבצה

 יעבצ תא םיאתהק ידכ םיעבצה תלבטב ונשמתשה

 וז! הבתכב .ונגצה התוא הנומתה יעבצל \63-ה

 הלבטל םיפסונ םישומיש םשיינו דמלנ

 רשי ,עבצה תואלמ תונומתה תא יתיארו ,ילש ןושארה /0ג"ה תא יתשכר רשאמ
 קרש ,הזה שידחה סיטרבה לוני םיעבצ המכ יתקדב ,סיטרכה לש תרבוחל 'תצר
 םילוכי םיעבצ 256 קרש הנעט תרבוחה .ךסמה לע תינמזרב גיצהל ,יתינק וישכע
 הברה יתיאר ייניע ומב !תרקשמ תרבוחה !תויהל לוכי אל .ךסמה לע וידחי םויקתהל
 תוחפלב השמתשה ןצילה לש הנומתה .םיעבצ 256-מ רתוי
 הזיא דועב השמתשה יכותה לש הנומתה וליאו ,םיעבצ 0
 לוכי הז ךיא ?הפ הרוק המ .תוצונל םודא לש םינווג 0
 זםיעבצ 256-מ רתוי ָטיט תויהל

 המכ ךשמב יתוא הקיסעהש ,תאזח הלאשל הבושתה

 םיעבצ לש הלבט התוא ,ןכ .הטושפ איה ,םיבוט םישדוח
 יתנבה נאו ,תמאכ הררבתה תרבוחה תנעט .ןורתפה ויה
 אוהש םיידוחי םיעבצ 256 ,הלבטב ,ומצעל רידנמ רויצ לכט

 םירחא םיעבצ 256 רידנמ רויצ לכ לבא ,םהב שמתשמ
 וונומתש ,םדוקה ןויליגב ,ןכ םא ונואר .ולשמ הלבטב

 33-01 םיתבב םיעבצה תלבט יכרע תא תורמוש | טמרופב
 םיעבצה תא תרמושה ,הלשמ הלבט הנומת לכל .ץיבוקה לש

 םיעבצה ןווגמ תא סיטרכה גישמ ךכו ,הכירצ הנומתהט [
 256'ב שומ'ש יד ךות תאזו ,ךסמה לע הארנש םיהדמה
 .רבלב םיעבצ

 תא רוקחל ינא םג יתלחתה ,םיתנכתמה ירבח לנ ומנ
 לע תושעל ןתינש םיקירטה תא הב שפחלו םיעבצה תלבט
 ןוויכמ .הלבטב שומישהמ םומיסקמה תא איצוהל תנמ
 הקיפארג הצאהב זרוזמ סרוק וז הבתכב רובענ ,הויהמ הקיפארגב זכרתמ רודמהש

 .תמסרופמה הלבטב שומיש ידי"לע התריציו

 ןתינש ,וניניבש םינעוצקמל ריכזנ קר .הלבטה תריציל םיכרד תש ,לכ םדוק ,ראאתנ

 .5 ןויליגב ונייע זדציכ ,תחא האלולב \ גב הלבטה לכ תא ןכדעל [
 !הדובעה תא תושעל םירחאל ןת - םיעבצ תלבט רוציל רתויב הליעיה ךרדה .ן

 רומשל תרשפאמ ( הוו תומטוא :אסגודל) המצע תא תדבכמש רויצ תננות לכ 1

 םיתב 768 םכרוא ,ולאה םיצבקה .טס| וא :ןגו| תמוזסב בורל ,דבלב םיעבצה תלבט חא
 ,0 עבצ לש שזה ביכר תא ליכמ ןושאר תיב :ךכ םירומש ,(עבצ ביכר לכל תיב ,256*3)
 שה ביכר תא ליכמ ?בוקב יעיברח תיבה .ח"ה תא ישילשהו ,(ויה ביכר תא ינש תיב
 155 עבצ לש "ה ביכר - ץבוקה ףוס דע ךכו דחא עבצ לש זר וירחאו דחא עבצ לט
 תלבט תא ונכדעו ץבוקה תא ואריק .6"ה יצבק לש םיעבצה תלבט ומכ קוידב
 .םאתהב \(ג-ה לש םיעבצה

 ןאמגודל ,הנבג .תיטמתמ הבצה ידיילע תוניינעמ םיעבצ תואלבט רוציל ןתימ .2

 ,האלולה הנומל הווש היהי א"ה ביכרש ךכ םינושארה םיעבצה 60 תא רידנתש האלול
 לש הז הנבמ .ספאל דימת הווש היהי "ה ביכרו האלולה הנוממ יצחל "ה ביכר
 וס) ,תואלולה םע וקחש .בהז לש םינווגכ םינושארה םיעבצה 60 תא רידגי האלול

 תלבטב וניקחשמ לכ תובקעב .הב ושמתשהו הפי הלבט םכל ונב ,םינוש םיכרע
 .הלבטב שומישה לש יתימואה דוסב ,ינאו םיתנכתמה זרבח ,ונחבה ,םיעבצה

 | םיטבשמה 100 תמיטרל הזה טפשמה תא סינכהל רשפא !םינתשמ ךסמה
 | םירצונש םיטקפאה בור תמאב לבא ,וילאמ רורב עמשנ אוה ...רתויב םימטמוטמה

 | ,רמולכ ,"םינושח" םיעבצ םייוצמ הב הנומת תריצי לע םיססובמ הלבטב שומישמ
 .םהב העובצה הנומתב םיניחבמ אל זאו ,עקרל םיהז ₪ר ₪. יכרע ילעב םיעבצ

 | תא ןכדעי אוה ,תרתסומה הנומתה תא תוארהל הצור תנכתמה וב עגרה עינמ רשאכ

 א'הו ,תותסומה הנומתה תא "ריאהל" הצור אוה וב עבצל "ךושח'ה עבצח יכרע
 | לכב תומדל ביבסמ העיפומש תרהוז הליה :וז הקינכטל אמגוד .הרדה אולמב הלגתת
 לש ףסונ גוס .(הנומתה זכרמב טיבמוזה לש ץונצינת ומכ) הב םיעגופש םעפ
 | "םיבבוסמ" הז טקפאב (|-ןתווטושה אוה םיעבצה תלבט תרזעב םירצונש םיטקפא

 | עבצ יכרע תא לבקמ דחא עבצ ,רמולכ .היצמינא ןיעמ םירצויו םיעבצה יכרע תא

 | םירזוח ..ונ\ םייתש תא שולש עבצ ,דחא עבצ יכרע תא לבקמ םייחש עבצ ,5
 \ םנשי .היצמינאה תרצונ ךכו ,תובר םימעפ "בוביס"ה לע
 תלבט "בוביס" :ידי"לע תרצונש היצמינא לש םיבר םינוס
 | "בוביס" ידי-לע דרוי םשג לש טקפא רוציל וסנ ,םיעבצה
 .(הנומתה לוע עקרב תוארל ןתינ ילש "םשנ"ה תא) הלבוטה
 ותויב בוטה [ורתפהו םכלש תונורתפה תא יל וחליש
 .םסרופי |

 הנומת ןיב רובעל ידכ םיעבצה תלבטב שמתשהל ןתינ
 םישמתשמ םיקחשמה לכ .הפי\ הקלח הרוצב הנומתל

 ךסמה תא םיאוו םתא רשאכ .ץג ח"כ עודיה ,הז טקפאב [
 השעמל םיאור םתא ,וזעבצל רוחשמ רזוח וא רוחשל גומנ |

 תלבט תרזעב תושעל ןתינש רתויב 'סיסבה טקפאה תא
 האלול תונבל ונילע .,גומל ךסמל םורגל ידכ .םיעבצה

 וליפאש םזחוטב היהנש ידכ) םימעפ 63 ץורתש תינוציח 0

 ,| 256 ץורתש תימינמ האלולו ,(וגומנ רתויב םיריהבה םיעבצה
 | לכ לש וכרעמ םעפ לכ תיחפת תימינפה האלולה .םימעפ
 ,סבאתי עבצה ביכר רשאכ .הנומ איה ותוא ץבצב ביכר
 | ,ךכ .האלולה תלועפ ראש לכ ךשמל ספואמ ותוא ריאשנ
 | לכ לש םיביכרה ויהי תימינפה האלולה לש הלועפה רמגב

 הוגלולהש ןוויכמ .תמדוקה התלועפב רשאמ ספאל םהיכרעב רתו' םיבורק םיעבצה
 םיוזש םיביכרה לכ תואלולה יתש תלועפ ףוסב ויהי ,םימעפ 63 עצבתת תימינפה
 תא םייסח תימינפה האלולהש םעפ לכב \0ג"ה לש םיעבצה תא ןכדענ ונא .ספאל
 התוא ךופהל ,הנומתה תא ריאהל ןתינ הלועפב םילק םייוניש ידוזלע .התדובע
 | .הקלח הרוצב ,הצרנש עבצ לכל וא ,הנבלל

 הרצק ךא .םיעבצה תלבט לש םייסיסבה םישומישה תא וז הנתכב ונדמל
 םיטקפא רוציל ןתינ דבלב םיעבצה תלבט תרזעב ,םלוכ תא גיצהל ןתינ אל ,העיריה
 ,ינשה לע דחא ,םימלש םיכטמ ינש תזזהל דעו ,םילג לש המירזמ לחה ,םימיהדמ
 םישדח םיקירטו םיטקפא םילנתמ ןמזה לכ ...דמימ"תלת תיילשא ךות הביטקפסרפב
 גיצהל ךיא םיעדוי רבכ םייתימאה \אגא"ה יחמומ .הלבטה תרזעב ץצבל ןתינש
 ולש תרבוחהש \(ג"ה ותוא לע תינמז וב םיעבצ 400-3"320 480 לש היצולוזר

 דציכ דמלנ דחא םוי ילוא) םיעבצ 256'ר 200*320 םומיסקמ גיצהל לוכי אוהש הנעט
 רודמלש ןוויכמ ,לובגה אל רבכ םה םוימשה םג .(ולא םיפד יבג לע ,תאז םישוע
 רבכ .שומזשל םינכומ הנכות יעטק ןאכ גיצהלמ יתענמנ ,דבלב דחא ףד שדקומ
 הא תועצבמש תורודצורפה תא דבל בותכל וסנ זא ,םיעבצה תא םירידגמ ךיא ונדמל
 ינא ,םיטקפאה תא ץצבל םיחילצמ אלו ,ועקתנש הלאל .ןאכ ונדמלש םיטקפאה
 וחלש זא .תונורתפה לכ ,תונכת רודמב ,םיאצמנ םג םשו ,ונלש מ"ב אצמ) דימת

 ₪ .אבה ןויליגב הארתנו םכלש "םשג"ה תונכות חא יל
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 יביטקארטניא ; -/

 ןמ !בוט ךכ ידכ דע היהי הזש יתרעוש אל לבא ,בוט תוהי הזש יתעדי
 ונ) רטסושו ןומייס .ךלשמ יטרפ קדולוהל רתויב בורקה רבדה - םתסה
 .זיירפרטנאל יביטקאוטניאה ךירדמה תא ,חטבומכ ,קושל ורוחיש (תמאב
 .יד"יס יבג לע קר ותוא גישהל ןתינו

 קוו הדוקוא קיימ ידי לע בתכנש ,ינכטה ךיודמה תא אוקש ימ
 אלו ,דבלב הניפסל תוסחיתתהו תונקיידה תא רכוז יאדוב ,קבנרטס
 ץוחמב םג ,לק ןודיעב ילוא ,זמצע לע רחח רבדה .םישנאל
 הז ,קחשמ רשאמ רויסו ךירדמ רתוי הזש תורמל .יביטקארטניאה |

 ,וישכע דע ואציש "םיבכוכ ןיב עסמ" יקחשמ ראשמ הברהב בוט
 .יתעד תוינעל ,שדחה קחשמה ||

 ,הללאל יעזג רבדב אזה שומישהו ,ןבומכ ,וםיב אוה מצע רויסה
 ךל ושפאמ רשא )וא ואוש (א - תודמולמ אלה ינזואל דחוימב
 .לש ורדחב ,אמגודל .הניפסה לש טקפסא לכו רוח לכ ןורקעב קודבלו רייסל
 .ןתינ םש ,ןטפקה לש ורדחב וא ,תאל'תאבה לע פאדולק תושעל ןתינ ו

 .ימדק 10 ,הסדנהה רדח ,האפרמה .ריפסקייש לש ויתוריצי תא א
 וב קלחה אוה ,ותויב נוטה קלחה ,ךתושול סלוכ - (ודחא 0 ) יצ

 .אבה ךדעיל ךרדב ,זיירפוטנאה תונורדסמ ךרד "ןע" התא ||

 7 ה הרה 7 גו א ל ו וי ל 7 7 ו 7 ?) כ" 4390 3/0 חה /
 306 + (כ אפה /56 30ב/ 3 ,ר//5 .א/ק/ הכי ריאה )4 הר)ה ,ג/00)4 טאכ הטישכ 1/9 כ % 7
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 הנידמב והשימ שיש בשוח אל ינא
 םא אלא) 'לזמה לגלג' תינכותה תא םעפ האר אלש תאזה

 תא ריכמש ימ לכו ,(היזיוולטמ רזנתמו םירעש האמב רג אוה ןכ
 תא עדוי יתייה ינא םש יתייה ינא םא" ןונגסב והשמ ומצעל רמא חוטב ,קחשמה

 .בשחמב - היזיוולטב אל ,םש תויהל תורשפאה תא םכל שי וישכע ,ןכבו ,"הבושתה

 םיאקיפרגהו היתנכתמ תא וב העיקשהש רכינו ,הזה קחשמה תא האיצוה (ב,\\ותדו:א תרבח

 םימייקש םיסרפהו םיחנמה ,בשחמל םיקורס םיצפח\םיעקר\תויומדה לכ ,הלש רתויב םיבוטה
 .בשחמב קחשמ לש אלו היזיוולטב הייפצ לש השגרה םירצוי הלא לכ ,הפ םג םיעיפומ היזיוולטה ןועושעשב

 רצונ קחשמה ,תירבעב תורדגה אל םגו ,ןאכ ואצמת אל ןיוול ברימו לט זרא תא ,ןוכנ אל וניבת אלש ,עגר ,עגר

 תינכותל קחשמה ןיבש םוצעה ןוימדל עירפמ אל הז לבא ,יאקירמאה לזמה לגלג יפ לע יונב אוה ןכלו תירבה תוצראב

 םימעפל עקתנ קחשמה ,תובכרומה ללגבש איה הלש הדיחיה היעבה ,תנייוצמ הקיפארגה ,םדוק יתרכזהש ומכ .היזיוולטה

 .(םיריהמו םיקזח םיבשחמב םג הרוק הז)ליגרה בצמל רזוח זאו תוינש רפסמל

 ריעו עוצקמ ,םשב רוחבל ךירצ התא ןכמ רחאל ,תונומת רגאמ ךותמ תומד ךמצעל רוחבל שקבתמ התא ,קחשמה תליחתב

 .תויתוא שחנלו לגלג'ת בבוסל לכות ףוס ףוס ,זאו קחשמל ךבירי תא ריכת ,רוחבל תרמגש רחאל .אצומ

 ןטק ץהגממ םיענש םינוש םיסרפ 50 ךרעב שי .תלביק ותוא סרפה לש הנומת ךינפל עיפות ,סרפב הכזתש וא חצנתש הרקמב

 .ןולמב חוריא סולפ דנליאתל הסיטל דעו קמקוצמו

 לכות ןמזה ראשב ,קחשמה לכב הדיחיה לוקה תמיגד םצעב היהת וזו עירמ להק עומשל לכות קחשמה תליחתב ,דורי קחשמב דנואסה

 .תוא תולגל תחלצהש םטמוטמ ףוצפיצו דיספת רשאכ ישפיט ףוצפצ עומשל

 םעפב יתבהלתהש תורמל .הקיפארגהמ תובהלתה בורמ םיפוצפיצל בל םישת אל התא ,דנואסה ןיינע לע הצפמ תמאב קחשמב הקיפארגה לבא

 ₪ .לבח ,רתוי יופצו רתוי םמעשמ קחשמה השענ טא טא לבא ,היינשה םעפב םגו יתקחישש הנושארה
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 קוליחו לפכ דומילל הנכות
 ימלשוריה "ץע"מ

 תא תלגרתמה הדמול איה תירבעה "לזמה לגלג"

 .תא רוכזל דציכ ,םיטנטפ ותוא תדמלמו דליה
 .הפ"לעב לפכה"חול

 ;הנעי םא ,קחשמו לגלגה תא בבוסמ דליה

 .תודוקנב הכזי - לפכה ליגרת לע הנוכנ הבושת
 .לגלגה האָרְמש
 :שרדנ ןאכ םג ,היזיוולטה תינכותל .המודב | |
 ,םייוטיב\ םימגתפ ,םיטפשמ םילשהל. דימְלַחה

 ישכ הבישח יקחשמ השולשב תוכזל לוכו ולו

 2 ₪ .סילטורינ רועה
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 :היה אל דוע הזכ יביטקא עצבמ

 םילבקמ ,יביטקאה ץיפקה ןורתי םע ביטקא ילענ גוז םינוק

 תלרגהל (לובב ךרוצ ןיא) םיחלושו םיטרפה יולימל היולנ

 :;ולרגוי הב ימלוע ביטקא עצבמ לש הלודגה םיסרפה

 סיטרכו ןולמה ,הסיטה ללוכ (םימי 4) סירפב ינסידורוי תשפוח

 ו וו ו ₪ ' ו וי |

 /" ' וו ו קש 2% [

 מש 7

 ,20" תינועבצ היזיוולט ,ןודנולל הסיט סיטרכ ,רתאל הסינכה

 ...דועו ביטקא טרופס ילענ תוגוז השמחו םירשע

 י,נ,א.ב תרבח ידרשמב 15.7.95 -ב הלרנהה ,ו.ז.95 דע ףקותב עצבמה

 .םינותיעב ומסרופי הלרגהה תואצות .הרבחה ח"אור דמעמבו חוקיפב

 י"םע הלרגהה .*נ.א.ב תרבח ידרשמב םיניינועמה תושדל ואצמי ןונקתהו הלרגהה תינכת

 ידבוע לע תופתתשה רוסיא לח ."תורחסמ תמוסרפל תולרגה תכירעל יללכה רתיהה"

 ,םהיבורקו סופדה תיב ,םוסרפה דרשמ ,הזדבועו תוידנחה ילעב ,הובחה

 .09-627992/3 .לט הינתנ ןשיה ת"הזא 6 הינגד מ"עב םוסרבינוא י.נ.א.ב :ןאוביה
 וו .: /\(זו/

 הינחנ ךַּג יקסנלימס טספוא סופד | הינתנ 5 םילשורי' ,ח"ווור ם"עב טה

) | 

 /יעעבקעיש יונק
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 5% תונולח" לש אטבה תסריג תא ולנילש ומה ירבמ דחא אוה רגרב סות

 | ...הערלו הבוטל)-ויתויווחב ונתוא : ףתשמו ךמוי להנמ אוה ,רצומה תורכהל דעו ןושכעמ

 לכל תידוח* הצרה תביבס תחתופ הלעפהה תכרעמש הזי'תנכזב ולו ,ריהמ

 | " יתטלחה ,סנכב לודג ומכ ץד טסו תא יתיארש ירחא .(השדח סוד תנכות והשימש הארנכ ,פ5סודניו לש אטבה תסריג תא -ףוס ףוס יתלביק םויה |

 | (- יט אופ << ,ק'טרה .ילשמ םירגתא המכב תכרעמה חא דימעהל .ןוקתהל ץר ינא היינש... .יתוא בהוא (?סטווג ליב ילוא]

 ךסמב וא ,הדלו ריח שו ,,טיטרכב הכימת םע ,אלמ עבצב ,רהמ .רדהנ וצר הז זטש ₪ ץ|\ץ"ש יל רמא ימ .ןמואי אל .דבל לכה השוע הז ;הלאוו

 . ..בשוח ינא המ 4 מע ב "א יתוא ריכמ רבכ התא ,וג .אלמ ,ר'סוו קוט וז. התו זוטת ץסונ ןכ!הצ שוז]ו 11 טז ג: רש הגו וו ו 0
 9 - !!וו"סאואמ דוד" ,בשחמל םורייד-יסה תא יתסנכהש עגרמ ,השעמל - רבדה ךכ אל "

 ללא - | סיטרכ תא תוהזל ,הנכותה תא ןיקתהל בשחמה חילצה שווא יתנחל
 .הפקה רמגנש הז תאו ךסמה ,םדומה ,לוקה

 .החלצהב המייתסה הנקתהה ,הפק תונקל יתדרי
 ן ,היחב םייתרוסמה זאוזה יצבק תא ופילחה םה ?ןימאמ = תכרעמל הער תמוסרפ ומכ עמשנ הזש עדוי ינא בוט

 ן לש .רופיש ,הרואכל ,ןגטטופוזצ לווה תוארקנש הרזומ | | | :כ ב ול הפצמ נאש עגר והזש הדות לבא ,השדח הלעפה

 3 0 דרוו תא ליעפהל תועש 3 רצכ הסנמ ינא ,השעמל .שממ י ; : ץ- " גגויבד בע ןצובקל תונולח" ש זאמ ךרעב ,םינש הממ

 , יל שיש הדבועה תא לבקל ןכומ אל טושפ אוה ,חילצמ אלו | .*?" . לע .םיצבקל """ייאעשמנט ילב הנושארה םעפב
 ,יתשגינ ברעה ףוסב ?היהי המ .ןזעוזמ ינא .תירבעב םיטנופ = 07? 7 ₪ ן יטפוסורקיימ לש סנכב הנושא יתדמל 85: תונולח

 ;ןכ) ילע ביבחה רוורשה םע רצק שב"שש קחשמל ילגרהכ יל . 4 םיטרופמ םירבסה יתעמש םלש םוי ךשמב ,םיחתפמל
 ער המ לבא ,ילש המרל תחתמ תוצק רבכ 0 עדוי ינא יש" '.ו ה ל ל /

 "אל הז .(?םויב םימעפ המכ .שב"יטשב בש חבמי "יג; שש | ו ו ו לבא

 | = הזו ,בשחמל יללכ וגו השוע ,בוש הסנלא ודבש 7 )₪ 0/2! ל וב להר הגש ונפל %-
 ,שב"ששמ רזנתהל ילע רזגנ םאה ?היהי המ .דבוע אל ן" יי ו איגאקיש" ארקותש הלעפה תכדעמ לע רחשמ יתארקצ
 -תקלחמ ל ,רוזדניוו ןהו'ג תא לזאשל יתזעה םויז
 .ןול ןה זייח . . 7 חיחאש]ה ."וגאקיש" לע טפוסורקיימב ת"הזמה
 ' .דבוע אל שבזששטה המל יתילזנ ןואג ינא ,רקיה ינמוי .רקובב 0 יו בב ץפבדו לוט םש הז וגאקיש"ש רק

 ,םכוחמ אל דואמ והשימש יתנבהו ,!!6א זיאווטו םע הנכותה תא יתחתפ ולפל זעמו | חה. ידבוע ל3דלאוב שדח קוח יכ תיִמשו

 .תרמייתמ אל 95 תונולחש רבתסמ ,"2.0 הסריג תונולח"'כ התוא לפמיק יי חיוב ןקמב "\אקזש" הלימה תא \
 רזומ היה .ןאכמ ,ןורתיפה .תונולח לש וז הקיתע הסרינב ךומתל ולופא א ב וג .תדחוימ הק"
 | יתינישו . ,דָנלְּוּב לש םיִסְרּוסיִרה ךרוע 'םע הנכותה תא יתחתפ .והשמ לש אוה ,השדחה הלעפהה תכרעמ ךילע השועש .,ינושארה םשודה

 תצק יתטעב .דבוע הז לבא ,ןמואי אל .3,1-ל ,2.0.תונולחמ הנכותה תרתוכב לש "םיעוציב"ה תא קודבל סוקמב - ללכב ער אל הת .שדח בשחמ
 ךירצש הלעפה תכרעמ איצמהש ,סטיינ ליב לש ומוי תא יתלליקו ,בשחמב ךלוה הז .שדחה קשממהמ לעפתהל קר תועש המכ בשוי התא ,תכרעמז

 ןשב-שש יקחשמ השולש יתקחיש .דובעל חל .םורגל ידפ רקאה תויהל הלדגה רותפכו הריגס תבית םוקמב .תצק רנתשה תונולחה :הככ ךרעפ
 .תיפוס בשחמה תא יתרגס םירותפכ לט הרוש ,ןימי דצמו ,לאמש דצב טק ןוקייא וישכע שי ,הנטקה
 1 0 ביה נמי .רקוב תל לגרט ןימ ש ןסמה תיתחתב .דמחנ ,דמחנ .הריגסו הנטקה ,הלדגה]
 6 ה רש "4 לש החיתפ ללוכ ,םשמ תושעל רשפא לכה ."5וגזו" רותפכ וילעו ,הלעפ
 "יל ץר המ הז םע הלוכי אל ינא" תוקעצב יתוע הריעה אמא .רקובב 0 רצ :
 .סוד וליפאו ,תוירטפס ,םיצבק ,תונכוז

 .הסריגל םירזוח ךיא ?םילכ תפטש אל המל ?הז םע םידבוע ךיא ,בשחמה לע
 :הרזח רמולכ .,וכטש 34יהז"ל הייצפוא שיש הז לע והשמ יתלמלמ "?הנשיה הו

 .תומייעמ תמ ינא ,הזמ ץוחו ,ךיא רכוז שממ אל ינא לבא ,הנשוה הסרגל ,טפוסורקיימ תנעט יפל ?סוד םע המו - רלוד ןוילימה תלאשל ונעגה ,ומ
 לש הייצפואב םירחובו גסטוזה ןמזב = לע םיצחול טושפ ,:< הז 0 תונכותבו ,"תונולח" לש הסריג לכב הרוחא ךומתל הלעפהה תכרעמ הרומא

 ."הנשוה סוד תסריג" (והשמ לבגומה) "סודה ןולח"ט ךכב אוה יתועמשמה רופישה) .תונשי סוד
 ה ינא .וישכע לבא קנעפ ןיגעה תא קודבא רחמ ,רקיה !גמו] רתוי ו ,םשנמ :.תוחפ הפיטל ךבה ,"הדובע תוצובקל תגנולה" לש

 .היה ימ ,תורצב אלמ רקיעבו ,תופייעמ תמ ינא ,הלילב 2.00- רק" נמו





 [ רמותמ - דרופארב םאילחו תא ,דסחב רמזו,רטכומ טסיסאב -ןוטו ןמא עובשב םעפ ךרעב .םיקבמאק לע רמאנו בתכנ רבכ הבר[
 ו יי ,קיפ הקיבצ ומכ הלאכ שי) יופצה וקבמאק לע זירכמ רבעשל תסלומ

 = תא וטילקה םה דחי .ןודנולב הקיזומל | | | ; 5 תועובשה לכ תא  אלמל םיחרוטש

 .ונושל"ו ,"םיבכוכ רסח" ,"םויא" ליוו | . רי יב י יור יי פ) גי ה ל ין יפנה
 | םיטילקת 10 לי יש ג: ין" קראל 1 / יא , < בוי הרשע .חוחב ל הנטק |

 בי ב יו יב ניל יי 4..- -- יח" .םינותיעה ,ףלעתהל םילקוש םיעבטומה )

 יטסיחסאכו דבכ קורב םג תעגל ולחהו 4 " ששבמ יב ,תוכורא תויביטקפסורטר תובתכ םיקפסמ
 םעפה) החלצהל הקהלה התבז ,בוש .רתוי , \ ינפל .חכשנ ןינעה ,ךרעב ,עובש  ירחאו
 לש םינש 4 ירחא ,בושו ,(ב"הראב רקיעבו | | המכ עדוי ימה םעפב יתרבחתהשכ ,שדות[

 || ,וכרדל ךלה דחא לכ .קוריפה אב ,היישע געק | יצירעמ ןודעומ  ,ת1:ןוהגוז-1ג!ש"ל
 טלחומה הפוס והז םאה לאשנש - םירפו | | העתפה יל התכיח ,טנרטניאב ןוזמירק [
 אש אל 'אוהש רמא ,ןוזמירק גניק לש 2 || / . 1 רשפא רבכ המכ ,ונ) םינש 11 ירחא .המיענ[

 / איה ןוזמירק גניק" לבא ,בורקב רבד סושו | | יז אלש םירמוא םלוכש והשמל תופצל[[
 הבשחמ ךוד תאז ,הקהל תמאב אל % - ץ -בכרהב ,ןוזמירק גניק םידחאתמ ,(...עיגו

 "...ילש תידעלבה אקווד ואלו ,תמייוסמ | . 4 | | .קבמאק .העפוהו קסידל ,תיסחי חלצומ 1

 / ,תניינעמ ולוס .תריירקל שרפ פירפ

 איבנ - וניא ןאיירב םע דובעל ליחתהו ויו יה קוידב הפיאמ | |

 ימיל םיעגעגתמש ולאכ םה ,קבמאק תושעל יו םינמא ,בורל 1
 םירקורה ןואיזומ רבעל תיטיאה םתעיקש תא םיבאוכו ,םהלש רהוזה|
 ו ב ו ל יי יישבו מ ישו יוגי םקלח ייגמ
 ,םישנא 40"כ לש הרובחב רבודמ ירהש ,ןוזמירק גניק ומכ הקהל

 דע ונל םירכומש תומש םלוכו ,םינוש םיבכרהב םינשה ךרואל ובכיכש
 לבלבמ ינא המ לבא .תימלועה הקיזומה תיישעת לש הביל בלמ םויה|
 גניק לש תוחתפתהה תא הרצקב רוקסל ךירצ הז ליבשב ,חומה תא 1
 .ףד יצח טעומנכ דוע תחקל יושעש עגיימו ךורא ךילהת הזו ,ןוזמירק 1

 רש יי ו יי ו יי ו יג

 .תוזראלופופ

 אוה !סאמנ פירפלו ,1981 תנש העיגה ,םייתנש ורבע ,הנש ורבע

 הל המקוה ,דחי .ביבח ולוס טילקת וליפאו ,ןוסרדנא ירולו "םירבדמ (- 2 4% 4
 | .תיבצק ('זיטייא") שדח לג תקהלכ ,םעפה - שדחמ ןוזמירק גניק ?םינשב ךווא ולוס טקייורפ ,הקהל ,הבשחמ ךרד !]

 / תחיש" דחוימב) שממ לש םיטיהל המכ ובו ,"תעמשמ" אצי הליחת טרבור לא סליי'ג טרבורו רטיפ םיחאה ונפ ,1968 תנשב םש יא |

 רגר יב וי יי ו וב יי .רישל עדוי םגש טסינגרוא םישפחמו ,טילקת םיטילקמ םה :פירפ| |
 םלועב םש יא םהל ומלענו ,תויראלופופ תוחפ תצקל וכזש ,"םלשומ ו יו יי יי יש בדק ב ין יריה שכור

 המכו ,ךורא תועפוה בוביס ירחא ,84 ףוסב .יאקירמאה שדחה לגה אל ילוא סליי'ג םיחאה "!תלבקתה" ,םיחאה ותוא ועסיש ,"רבד םוש" ן
 . .הטסבה תא תיפוס קרפל הרבחה וטילחה ,םיילאקיזומ תועד יקוליח םיטילקתה דחא תא ואיצוה םה פירפ םע דחי לבא ,טסינגרוא ואצמ 1
 ךושמיו ,םישדח םישנא וביבסמ סנכי פירפש תופצל ןתינ היה ,הרואכל תרסח הידוראפ ולוכ אוהש טילקת - םיששה תונש וילג יעשו |

 אוה ,הזה ןמזב .רתוול טילחה ,ודיצמ ,אוה לבא ,הזה רזומה ףצרה תא ופוסב ,םכחתמו םדקתמ קורו ,םייאקירמאה םידליה יטילקת לע םעט
 , םהיניב - םירדהנ םיטילקת המכ רציו ,ולש הריירקב דקמתהל ףידעה 1 יל יי יי |

 ו 3075 לש הרובח "סומו 6₪₪ח"ה םע םידמימ ריתע טקייורפ ופרצ םה ,הנש התואב דוע .(ןמגרא ךלמה) ןוזמירק גניק לש התליחת| [ |
 ןלוס רבעשל ,ןאיוליס דיוייד םע ,תיטסוקא הרטיג ינגנ םיטנדוטס תוטלקהב וליחתהו ,םיפסונ םירבח המכו דליפנייס רַטיפ תא םהילא| |

 .תידיאונכטה אז תא אצמ פירפ .םיקתוע יפלא תואמ רכמו ,שממ לש םיטיהל המכ רצי [

 | גניק וטילחה ,ךכ םתס ,עתפלש עומשל יתאלפתה אל הז ללגב ילוא גניק ואיצוה ,הז בכרהב .תימלוע הירטסיה לש האישב ,עתפל ומצע [
 ! עומשל ןתינ היה רבכ םייעובשנ ינפל .שדח טילקת איצוהל ןוזמירק אוהש ,"האטל" "ןודיסופ תוררועתהב") םיטילקת /| ו ןוזמירקו

 \: רוזחיש והזש םשור השועו ,טושקווהחו- ד 1א"ב טילקתה ךותמ תומיגד לש תויומכחתההמ סאמנש ,המדנ היה .וקרפתהו ,(רתויב אל 4

 || | גניק לש םימדוקה םהיטילקתמ ונל הרוכזה הריווא התוא לש קהבומ ,רמלאפו קייל ןוסרמא תא ומיקהו ושרפ ,קייל גרגו ,ןוסרמא 'תיק .םירפ|
 ותוא ,וליב לש עגשמ לוק ותוא ,םירפ לש "םיקיטש" םתוא .ןוזמירק .הז הככ .ינרדומ - דליפנייטו ,םיקסעל ורבע םיסליי'גה| ] |

 ₪ ?והשמ דוע ןו'ג תא וילא ףרצ אוה ?"ןוזמירק גניק"מ רתוי בוט ימו ,הקהל ךירצ אוה

 תא םג איצוה אוה םייתניב .םיפתושמ םיטקייורפ | לע ,טנייבמאה

 רובצל ולחהש "םירבדמ םישאר" םע ןגינו (םיעטקהמ המכב

 .ףריצ ,תוטלקהב הניגנ לש הכורא הריירקמ רוזחל דרופארב תא ענכיט
 ! תפתושמה ותדובעמ םג הבוטל רוכזש קנע טסיסב - ןיול ינוט תא
 : לעב רמזו טסירטיג - וליב ןאירדנא תאו ,ןומייס לופ םע הכוראהו
 , םישאר" ,הפאז קנארפ םע הניגנ ללוכש ,היישע לש רישע דרוקר

 | תקהל םעו ,םיחבושמ קור יטילקת השולש רצי ותיא ,"ןפי" תקהל ,תראופמ הריציל ,םויה םגו ,זא בשחנש טילקת - "ןמגרא ךלמה רצחב"

 | .הצרא עיגהל קסידה רומא .שדוחת ףוסב ."םינומשה תונש" דנואס ולש הקיזומה ליבשב .רתוומ אל אוהש טילחה פירפו \יושני\ תווי
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 ] .לירטס-ןנכטה ירקוממ רחא קפס א ל א ה ססקט יט
 || תרובחמ לחה ול .הצוחמו .סייפז טרבייסב .ףפלגנמו לש 2-7

 |( 2 ה"ל הנורחאל התכוש) תש הת 66 ה ₪
 ו ריט יב הלכו 5 מתא ןלביטספ

 .(הר ו - )א 'ז ךרצינ | לאש רה תוריש 1 תא עבחש |
 | - . "ו

 .קקהו"ווה ו ד םיריעצ ;יןיטסוו א לש לייט . היי ל' ; ךחא ךפב דקמתנ ,םירלי ,םויה ל ₪

 ל ב ךבודמ ,רלז : םידלי ךובע 1 ךיתנפ ג ו מבמ" הדי 4 ךבודמ א7 1: ל ,(תיזענלב =

 אא = ו 5%

 אצוחכ תולד 5 דת מיה 55 יתרטשמ ההילחו) ה התל הטשפ .?..?יבומה .םילג רו

 ן
 יא ווא: .ימ לע 1% כ .תדברעבו םדרצב םקחוא .דזע דצמ .[ידרוצבוצ הינע רמות"מ

 ב \ 4 4 .-- 1 = . =< ₪ ו ! - | = ו יו ₪ 0" .- 2 . ל -..4 "% 7.
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 / | ו ה | גבו טסרא וא ] חה הי ג ב1 ₪11 ז1מ (נגציסתגסנ אךותצעהמה

 ךתתלפםיר תר תה דו טחמ תא ד ל ירצ דיה.םה

 ושל. הילצהו ,עצוממה לנסקטה חרדאה דגנ נגה לעצא"

 <לקלורק % וכ 75 קא תרושקז
₪ 
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 : הדק ל יתבו 1 | וסקטב "םי לם 3 לט .דחץ /: ידקהל יל ץיצה דורו כ | א

 , תיב רט טופ ןיש | יב. בדש םישנאו ו .רדבתה .יז . .- .ז הוב ירוטודיא אוהו קמוו
  יש₪ששא.-- | 2" אמ. |[ ד 4 /

 - 7-7 ו | הגר תלכי רצויה הוובל | שופיח ,טלקמ ,לכוא עיצסש .יוהמז

 | ל וניו טו 4 ניאל ךיטס וא 2 יב ירש יה ם ידיעצ ורבהףיי רב יביטק רט ש

 יטבש 2% א וניליג הבתכב ימס ןליג "הישטבה" ! "מירכו ם !ל ונרבהתה .דוביצה

 שא ןשי הששנ =

 הנוכמה ילד % ויו 0 זל הג רב

 :חיכו הדובנ :ונל שיר לי% דל ש םי 'דבנ ; םצעב ונלוכ 'ר שנ 5 0 ז 16 ננה .ם

 רש הש וח ה התוא ת א דיבי הלוח לה םה קץ ירצו ה ןניצ-ה תעופה ה יוד תודמל

 ל 2 םיביבה ירצנ "וכד 0 .היטטקב התבש ."םיביב םסק

/ 

 :איבה תוכ ו | כ תוי?גר לכב ג ינת הדכפהמה .הש גרהב םייח "בויבז

 ּי 4 ו ומ ₪ - ו - ד = = 2[ "שק רש (י" חה | =
 ל ד +.תתצלב . תי 4ובםב טסו



 902 0 רופיס פתכ ,"ריטויסיק/ יסוטסש"ו "תורעיב"א ₪ רכושה ,תרק רשתא

 סוכב קיזחהש תונורפעה לכ תא רדיסו ןקזה רמא ",המכוחב הב שמתש =
 הצע ןימ הזיא .ותוא קונחל חיה לוכו יפר .הלעמל ץופשה םַע ודמעוו \/ 06

 רהזית" דימת רמואש .קפו'צ לש הלאה שרקה תוחידב ומכ ?תאז
 ?שקבל יאדכש בשוח התא חמ ...המ לבא ,ןכ" .לפנש ירחא היינש "הנרדמהמ מ
 בע סוכה תא חינהו ויפתכב ךשמ ןקזה .תונורפעה רכומ תא רוקחל ךישמה

 ינא .תולאשמב לודג ןיבמ אל ינא .קו'צרוחב ,הארת" .הכרדמה לע תונורפעה [
 המו יאדכ המ גשומ יל ןיא ,ילשמ הלאשמ יל התוה אל םויחב .םתוא ןתונ קר
 אל 1

 רמא ןקזה .העש דוע הלאשמח תא תחקל רוזחל לוכי אוה םא לאש יפר
 תא רומגל קר ול שי .הזמ רתוי הברה אל לבא ,רדסב הז העשש [[

 והמ .יכה ץר יפו .ךלוה אוח הז ירחא ,סוכבש תוכיתח םירשעה
 רבע אוהו חוכה ול רמגנ תוקד שמח ירחא לכא ,התיבה לוכי אוהש
 בשח יפרו .תעגל ילב ינשה דיל דחא ופצ םיימשב םיננעה .הכילהל
 דרייש הככ ,חוכב ינשב דחא םתוא קופדל היה הז ףוכ הזיא ומצעל
 םיקרב סהמ וצפקיש דע רוצ ינבא ומכ םתוא ףשפשל .םשג םהמ
 קופסמ ףוסאל חילצה אוהו וישכע בורק היה רבכ תיבה .םימערו
 .לצלצשכו .ךרדה ראש תא ץורל לכויש ליבשב תואורב שדח ריווא
 ץר אוה היינשמ תוחפ ךות ול החתפ ,הנא ,םהלש הינלופה תתרשו מה

 .אבא לש הדובעה רדחל קופדל ילב סנכנו ןוילעה סלפמל תוגרד
 = תיזח המ ,תחא הלאשמ ךל םינתונ ויה םא" ,קעצ "אבא אנא |
 םיפדהמ םייניעה תא םירהל ילב ,ופר לש אבא רמא ".ףסכ" "לש .

 יפר ".לכח גישהל רשפא ףסכ קיפסמ םע ,ףסכ הברה" םינזאמה ל |
 תא דריו בבותסה רשי אוה .הדות דיגהל ליבשב ולופא הכיח א
 חוכה ול רמגנ םעפ בוש ךכירחא רטמ םייתאמ ,הצירב תוגרדמ ה
 תא קיזחמו ףשנתמ אוהשכ ,הכילהב ךרדה תא ךישמה אוהו ו

 רתוי הכוהו ןישכע םירוחש ויהנ םיימשב םיננעה .םיינתומה לע ₪ |
 םהב תושעל ,הקטגור םע םתוא דירוהל תמ שממ היה יפרו ,םדוקממ םינמ ,
 .לוזיי םשגה לכש הככ הטמלמ םירוח |

 ,א+

 אל" .תונורפעב האלמ סוכה םע יכנלא תניפכ ולש ץעה דיל דמע ןיירע ןקזה =
 טראבב ךשמ ,"ןותימה ללגב הז ילוא .זגפ םיכלוה םה בורל ,הרק המ

 תא ךל ןתינ .בושח אל בוט" ,עיזמה יפר תא הארשכ תלצנתמ העונג 6 |
 לע תונורפעה םע סוכה תא חינה אוח ",ןושיל התיבה ךלנו ךלש הלאשמה

 "?הצור התא המ רבכ תבשח" .וזב וז םיידיה תא ךכיחו הכרדמה |[
 ,ונקזב ןקזה דריג ",ףסכ" .דעור לוקב יפר רמא ".ףסב המח וצוה

 לש סופיט רתוי יל תיארנ והשכיא .רזומ"
 ".ןיוש ,הנ .עבטה ינתיא

 לש םיידיה תא יפר ספת ",הכח"
 תא ומצעל לפקל ליחתהש ןקזה
 .תצבושמה לנאלפה .תצלוח .ילוורש
 "?עבטה ינתיא לש סופיט הז המ"

 ,תונורפעה רכומ למלמ ",ערוש התא"
 ,םשג דירוהל : ליש הלאה םישגאחמ"

 ,יפר קעצ ",הצור ינאש ₪8 קשוב הז לבא" ".םירבד הלאכ ,תורעס תוש
 "..םימערו םיקרבו סשג תושעל לגוסמ תו
 הברה הצור התאש תרמא היינש ינפל" ,תונורפעה למ ןח ה ה

 זא ,עדוי התא ,תחא הלאשמ קר ךל שו .םי
 6 "?תולאשמ יתש ושפה יצי" "וארוא א א עבטה ינתיא יו .רא טי ל

 הצור יג חא ו זא" < :ףוסבל ופי ור רמא ו .התוו אל ל קה לבא

 רזח ",ףסכה לש עבטה ינתיא" ".ףסכה לש עבטה ינתיאב טולשל לכואש
 0 דוע ואזכ חלאשמ .ןיינעמ תמאב ,ןיינעמ" .רחרוהמ לוקב ןקזה וירחא
 = תא לישפחל רומגל היה ללוכי אוה וידימ הפריח יפרשכ וישכע ".יל התיה
 ו שי .= = :םילוורשה

 אוה .חוכב םיננעה תא רעינו םהלש הליווה דילש העבגה לע דמע יפר
 . .ורבשנש דע ונשב דחא םתוא קפד ' ליפה ףוסבו ,םתוא קשקיש ,םתוא ךפה
 : ףוסבו .םינייו םורלוד ךכ רחאו םירצייווש םיקנרפ לש תויומכ םהמ ואצי
 : הז ,היוואה םילגעמב ופחירש םיטולז לש םינטק תורטשו בוח תורגוא וליפא
 - תוסשל .ףסכה לש עבטה לש םינתיאב טולשל ,הז תא תושעל ףיכ ךכזלכ היה
 םינבלאה לש הלאה םינטקה תועבטמה ךיא תוארל ,ינשב דחא םיננעה תא

 םע דחו םיבברעתמ
 תויקרוטה | תורילה

 זלוכ ךיאו .תומכארדהו | 4
 תויצפואהו ןדליגה ,גנילרטשה לש תווטשה תא ןהיתחתמ תיכו דחיב
 .ךישחהל רבכ ליחתהש קר ,תועש הז םע ךישמהל תי לוכי יפר .תויאקנבה
 לש הרוחשה סדצרמה תא האר ץוחב הינחב .התיבה רזחו העבגהמ דרי אוה
 | התיה תינוכמה לש תימדקה השמישה .תועבטמו תורטשב הסוכמ אבא
 גה םגו ,תומכארדה לש םידבכה תועבטמה לש םיציפשהמ הארנכ ,תצפונמ
 | .תוטירשב אלמ היה

 |[ ,שארה לע חרק תויבוק לש תיקש םע [ולסב הסדוכב בשי יפר לש אבא
 | .תורקל דמוע ער והשמ וליאכ .בוצע אוהש תוארל היח רשפא ולש םינפהמ
 , ..עבטמ תוריבע לע רתוא הרצעו העשמ תוחפ ךות העיגה הרטשמה תמאבו
 .ראשנ יפרו .התוא םג וחקל םה הויחש תרשא ןיא הנאלש וליג םירטושהשכ
 וליפא ,ןיסירפקב חלודגה ותוחאו ל"וחב קוידב התיה ולש אמא .דכל ירמנל
 ;>המ עדי אלו בער ו היה אוה .ןפ .ןפסאב יקס תשפוחל עסנ טקה םהלש בלבה

 :והנמ יצז לופא קיפסה ה היהש חמו ,ולש קנראה
 .ולגורקומה תא ליעפהל 0 אוח לבא ררקמב לכוא

 - יה : ע הטשפתהש 7 הינסרגמ ץוח לגא ,ול הרקי .בומ והשמ הזיאש

 / ! אל טוש אוהש קזח ךכ לכ היחנ בערה ףוסב .הרק אל בוט רבד םוש
 גק םתוא ץ ץצמו ,סילצינשה ת תא ןמותמ איצה ,ךזרפל שגינ אה .רתוו

 | = ו לא - | - |



[ 

 םיס \ ,

 ןתוא ונדביע ,םיקחשמ רפסממ תונומת ונחקל
 .דמימ תלתו הקיפארג תונכות תועצמאב

 !תונומתבש םיקחשמה תא תוהזל וסנ |
 םיקילדמ םיסרפב וכזתו |

 ןהיתומש תא רשחי] |
 -ו ' - || 5 קרח דיר "יר ץררו 9 "ר ר דצ -ף ו |

 םיבשחמה תורבח ₪ |
 | וי " קו ₪ |

 םדוקה ןויליגב הדיחב ₪
 ןר"יִד-יס יקחשמ ולבקיו

 ביבא-לת ,יקסבוקרב ליג

 עבש-ואב ,סאיבוט לבוו

 הדידג רפכ ,לאיכ דווע

 /30 74/0/ ק)
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 ווחשה ףדה לא תובתכה יפדמ ,"סוד"ב םיקבדל "תונולח"ה ירחוש ןיב חוכיוה רבע םדוקה ןויליגב - יטנאל יטנא
 םילבקמ םלוכ ,תינש לתפתמו סנכתמ אוה ,("95 תונולח" לע טפוסורקיימ הזירכה רבכ םייתניב) התע .יטנא לש

 הנכותה תיישעת תמגמל רשק ילבו סע ,רובידה תוכז תא

1 

 רשאמ התיא דובעל ףיכ רתוי הברהו ,םילילמת ידבעמל הבוט יכה הנכותה איה :הרידא הנכות קפס לכ אלל איה טפוסורקיימ לש "תונולח"

 ינאו ,ואוווט הז המ קוידב ץדוי ינא ,הרוחא םינש רפסמ ק6-ה יבשחמ תא תחקול "תונולח" ,תוריהמהו םיעוציבה תניחבמ לבא ...סוד סע

 .הארית דימתו ,ואוח₪"המ בוט רתוי הברה הברה תיארנ "סוד"ב הקיפארגש ,םותו דורמנ .םכינשל חיטבמ

 אוה ךא ,טפוסורקיימ יתנכתמ ידי"לע שארמ ונכוהש םימתירוגלאו הקיפארג תוניטור םע דובעל םיתנכתמל חונ רתוי הברהש ,ןעט דורמנ

 םהלש תוניטורה תא בותכל םיבהואש םיתנכתמ םנשיו ,תנכתל םיבהואש םישנא םנשיש הדבועה םצע תא .| :ותנעטב םירבד ינש חינזמ

 "זול לש הרובח םה "טפוסורקיימ" יתנכתמש הדבועה סצע תא . .אל וא רבדה ויניעב ןח אצמי ,הרוקש המ לכב הטילש םיבהואשו ,םמצעב

 ,"סוד" רשאמ הקיפארגב טאל רתוי הברה תדבוע "תונולח"ש ךכל איבמ רבדה .דיגי אוה המ רוזעי אלו ,הקיפארג תנכתל םיעדוי אלש םיר

 ךכו ,"םוד" תא ושע ךכ .*היצזימיטפוא הברה ריבעה אוהש ,ולש תוניטורב שומיש ךותו ,המצע הרמוחה ךרד הקיפארגב תנכתמה טלוש הבש

 תמועלכ ,תורישי דבעמה ךרד הקיטמתמ םע דובעל םיעדוי "סוד"ה יתנכתמ :הקיטמתמ יבגל ל"נכ .3 ."סייפס-רבייס"ה תוכרעמ תא םישוע

 .שיש תותוחנ יכהו תוינלצע יכה בושיחה יכרדב שומיש ךות ,םייטמיתמ םיבושיחל תויביטימירפ תוניטור ובתכ טפוסורקיימ יתנכתמש

 לש םיעוציבה ,זא דעו ,תובוט םינש רפסמ הכחנ ,"סוד" לש ויעוציבל (םייטמיתמהו) םייפארגה היעוציבב ברקתת "תונולח"ה תכרעמש דע

 רושקש המ לכו ,םיקחשמ ,הקיטמתמ ,הקיפארגל עגונה לכב "תונולח" לע הלעתי דימת סוד :תורחא םילמב וא !רתוי הברהב ומדקתי "סוד"

 .בשחמה לש ילאירה וחוכ לוצינב
 ררטמה טפוסורקיימ יתנכתמ לש םיקופדה םימתירוגלאה תחת דובענ זא םג ?"סייפסזרבייס" תרושקתל רובעל ךרטצנשכ היהי המ :רבד דוע

 דובעל תנמ לע (ירעצל ,םיריכמ אל "תונולח" ישנאש הלמ) תויצזימיטפוא לש בחר רפסמ ורבעש "סוד" תונכות םע דובענ זא !אל ?םימטמ

 "פוא תלעבו ,דואמ הריהמ ,החונ תוחפ ,תמדקתמ תכרעמ ןיבל תיטיאו החונ תכרעמ ןיב היהת הריחבהשכש ,םכל חיטבמ ינאו ,ךירצש ומכ

 "תונולח"הש רבד) "טנרטניא"ל תורשקתהמ ץוח ,ףסונ שומיש לכ ילב ,עגשמ םילילמת דבעמל ךופהת "תונולח" ,תובחר רתוי הברה תויצ

 עוציבהש ,ם-י-ה-ד-מ ןויער איה "תונולח" תכרעמ :םוכיסל .ינדיתעה סייפסירבייסה ןדיעב החונז תשר רבכ היהתש ,(וב הבוט שממ

 "קפ :ןונגיס םיקחשמו ,םילילמת ידבעמ ,תרושקית תנכותל התוא םיכפוה ,םיתנכתמה לע הליטמ איהש תולבגההו הב תונכיתה לש לשוכה

 !אל ותו ,תאזב אצויה לכו ,םיקוד ,יקאט ,רקופ ,טמחש ,ןמ

 ךא ,םלועבש הנכות הלחא איה "תונולח" :הטושפ איה יתנעט !םוי לכ יתיבב הב שמתשהל הטונ ףאו ,"תונולח" לסופ אל ינא :בל ומיש

 יקחשמ אל םהש) םיקחשמל ךא ...'וכו ,םילילמת ידבעמל ,תילאוטקא םיבשחמ תרושקתל הב שמתשהל שי ,הלש קופדה תונכיתה בקע

 יעוציב תא חקית תונולח יכ !!!אל -- \ וארו אן. אמ[ 1זץ-ב תינדיתע תרושקת ןבומכו ,תודבכ תויפארג תונכות ,(טמ"חש וא םיפלק

 !!!ותוא טאהל ליבשב 480-טא4-100 יתינק אל :בירקמ אל ינאש ןברוק הזו ,הרוחא םינש רפסמ ונלש םיבשחמה
 תפשש םינעוטש ,רגרב םות ומכ םישנא ףלאה םעפב עומשל רבכ סאמנ יל ,"תונולח"ו "סוד" לע חוכיוהמ דורמנל סאמנש ומכ :תפסונ הרעה

 עדוי אוהש הארנכו ,םינטקה םיטרפה םע תוקסעתה לש תובישחה תא ןיבמ אל םותש הארנכ :ימצעב ביגא .התוחנ הפש איה "ילבמסא"

 כ"חאו ,"םוד"ל ההז קחשמ בותכת ,ילבמסא דמלת :יריקי ,םות .עורג תתנכותמ "תונולח" המל ןיבמ היה אוה ,תרחא יכ ,עורג דואמ ילבמסא

 "כתמ" אלו ,םינכומ םימתירוגלאב שמתשמ כ"הס התא ,"קיסייב לאו'זיו"ב והשמ בתוכ התאש םעפ לכב .תיביטימירפ איה הפשהש יל רפסת

 .טפוסורקיימ לש םיבולע םימתירוגלא לש תוקרוח תותלד ףלא ךרד רובעל םוקמב תורישי ומצע בשחמה םע רשקתל דמלת !םולכ "תנ
 | !!!הלעפה תכרעמ אל לבא ,הנכות הלחא איה "תונולח" :םויס טפשמ

 :ביגמ דוומנ
 -במסא") רמא אל םותש םירבד דגנ תונעט הלעמ התאש הדבועל רבעמ :ןבצעמל ףייעממ ךפוהו םיישיא םיספל שלוג הזה חוכיוזה
 רתוי הברה תנכית םות :דרוקרה ליבשב זא ,ילבמסאב תנכת אל םותש איה תוינוימד תונעט ןתואל ךלש הבושתה ,("התוחנ הפש יל

 "םתירוגלא"ו "סייפס רבייס" ומכ םילמ לש ןתועמשמ תא ןיבהל ידכ ינכט עדי קיפסמ ול שיו (ינממ תוחפ הברהו) ,ךממ ילבמסא
 .(תחא תישיא הציקע תוחפל בייח יתייה ,בוט) הנובתב ןהב שמתשהלו

 םילוקישמ הארנכ עבונ "תונולח"ב תונכתב ישוקה .שיש המ הז לבא ,חיטב אלו "המיהדמ" אל איה "תונולח" :ומצע ןיינעל רובענו

 .(...תוירזממו תונטק הנכות תורבחמ תורחת ןימזהל התצר אל טפוסורקיימ) םייקוויט

 םינואג םיטנדוטסל הירופ עקרק רמולכ - תוכומנ חותיפ תויולע ושוריפ - 95 לש יגולונכטה םלועב "שיש המ הז"ש איה הדוקנה

 םהלש םיטנופה תא רייצלו לוק סיטרכ יגוס ןוילמב הכימת בותכל ךרוצה ילב) דבלב "םכח םתירוגלא" תוליכמש תופתוש םיחתפמש

 ויה תונושארה תוינוכמה) תשרל הרומא איהש וז יפלכ תותיחנ תדמעב הליחתמ השדח היגולונכט לכ ,תוריהמה תייעב יבגל .(דבל

 עירפמ יל .(םויכ אד ומכ הלעי ןכא+-שכ) םייתנש ךות המצעמ רתפית - תוריהמ - ךתוא הדירטמש היעבה .(םיסוסמ רתוי תויטיא

 -לומ" לע (לפא לשו) םהלש םישוקשיקה לכ םעש הדבועהו ,םיחתפמה יפלכ הלש תונייועה ,"תונולח" לש תויטנגלאה רסוח רתווי

 הזו) םמצע לש תואמסיסב םינימאמ תמאב םהש (00א1 ךלו) הגימאב יל התיהש השגרהה תא יל תתל וחילצי אל םלועל "הידמיט

 .(רותפל חילצת אל הריהמ הרמוחש והשמ

 ,(?"ףארדוו" תא תבהא אל ,רייפ) ךל םג יאדכ ,(אלמ אוהש יל ןימאתו) סוכה לש אלמה יצחה לע לכתסהל יתדמל ינאש ומכ לבא

 | .סוד רתוי היהי אל םייתנש דוע יכ



 ןףס כ >,גיח ן+צורש'מ סכש ןקדוה רבכ |
 9% יורו ו.ג'ליא = 5 ךישאו לקה 1

 . סוכה . /'סיכ

 צצו .תיכי > ש 2 וש% 2 וחואמ
 ביתה ₪ ו תוש' = 4% לה

 4 [-- שם ל ושי"ה 0 וה 4.

 ...סורקה תוארתה|| הח[2הה ה[ [האא .ר218 1% 6 ["וח[ 60) רוסה קנאס רסייס



 40118 תא גישהל וכויש הלא ןיב תויהל אוב
 מבי לש רתויב יתודידיהו ןימאה ,שידחה ישיאה בשחמה

 ישיא בשחמ - .401ו%8 .םלועה יבחרב םידקת רסח שוקיבל הכזש
 .תולקבו לכה תושעל ךל רשפאיש ,םילעפ-ברו המצוע-בר

 .םיקחשמו םידומיל דעו םיקסעו הדובעמ

 ,ןופלטב מבימ תורישי ותוא שוכרל תונמדזה ךל שי וישכעו

 /\(ושג תא חק ,םוקמב דומעל סוקמב זא .דחוימ יש סג לבקלו
 .\ורל ליחתת...ו מבי לש

3997" 
 788 םגדל ,מייעמ ללוכ ןמוזמב חי'ש 5598 וא
 54088 חישק קסיד ₪ 4018 ןורכז ₪ = 6607 - 4602 דבעמ ₪

 מבי לש תיתוכיא תדלקמ ₪ [%ו8 ךסמ רקב ןורכו ₪ = %150 28 5%0 ךסמ ₪

 (6- כוכפ 6.3 :קסידה לע תונועט תופרוצמ תונכות ₪ = 35" ןנוכ ₪ רבכע ₪

 הד גאגא: ,דבלב תולננא 5 טאא5פ ,תירבע ללוכ או שאםסו\5

 איהש לכ הביטמ בשחמה תא ריזחהל טילחתו הדימב :החוטב הינק
 .םונסטה אלמ תא ךל בישהל םיבייחתמ ונא ,(םוי 14 ךות)
 |( 1.54% ת'תנש תוביטקנבא תיצנ'ד) יארשא פיטרנ תועצמםאבי

 11 * ה"ש ו.ַסָפ טוסב רעש .תונובשחה תאצזה םוי לש ניצוה רלודה רעטקל רומצ ריחמה*+*

 שכור לכל דחוימ יש
 ח''ש 377 לש ללוכ יוושב

 .ינושל בר םילילמת דבעמ - ישיא שגד ₪
 .בשחוממ יתחפשמ תונומת םובלא ןרקמ - הידמ וטופ ₪
 לילצבו הנומתב םידליל הביהרמ תיכונית הדמול - תעד וטופ ₪

 רישייסמבי = יי ל
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 סיפוא רפוס תשר יפינס לכבו

 כמ צצו [ 1. 8[ ן ה 8 = ו ו הוו וש שה ₪-

 7- == 8 = - 5% - י - .

 1 וב = ו" 7

 רבוד ךילירפ יקסבשרו


